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Till handläggare/ansvarig 

Som remissvar eller opposition till utkast till 'tillfällig pandemilag' S2020/09214 -från privat levande 
varelse oscar: av familjen berven

 
Vi har aldrig någonsin tappat koncepterna som nu med  lockdown-åtgärder, trots att vi alltså eg har 
normala förhållanden sedan relevant överskådlig tid tillbaka. Kunskaper har vi, solid forskning finns, 
goda konsekvensanalyser -ekonomiskt, logistiskt och medicinskt. Ändå förefaller vi helt bortom vettet! 
Vissa vill alltjämt med hedern i behåll kalla detta “The new normal”.

Jag delar upp detta i fem punkter i enklare form i detta e-post, men hänvisar till utförligare text i pdf 
med mycket viktiga relevanta referenser, källor och länkar på 
http://inormous.net/dosc/get_busy_living_II.pdf

1   WHO ändrar definitionen av ‘pandemi’ 2008 i samband med svininfluensan

Pandemi, ordet per definition, är egentligen adekvat beskrivande som vi ser det globalt idag, ‘pan’ 
-‘allt/alla’  samt ‘demi/demos’, -‘folk’. Det som emellertid förr beskrev pandemier enligt WHO, se 
skärmavbilderna ovan, “…enormous numbers of deaths and illness…”, är nu betydligt nedtonad “…
either mild or severe in illness and death …”. Efter denna ändring kan varje årlig influensa (som alltså 
förr inte gick under den alarmerande definitionen) numera utbasuneras som ‘pandemisk’, med 
efterföljande drakoniska åtgärder. Så de åtgärder vi ser implementeras i respons till denna pandemi, för 
att stävja rådande sjukdom är flagrant obalanserat till vad som de facto sker. Ta också i beaktning den 
missvisande ‘pandemin’ kring svininfluensan då det begav sig 2009 och 1976!

Men det dör ju massor med människor i just Covid-19! Vården går på knäna!

2   RT-PCR test 
(och följdriktigt antikroppstest) påvisar inte kausalitet och kan inte ens anses värdig att påvisa virusets 
vara eller icke vara. Den märkligt anonyma utvecklaren av testet Prof. Dr Christian Drosten på DZIF 
med Victor Corman (häpnadsväckande nog ligger Drosten dessutom bakom minst tre andra omtalade 
virus-test, SARS, Zika, MERS) är resolut emotsagd av ursprungliga utvecklaren/uppfinnaren själv -Dr 
Kary Mullis samt i en nyligen utkommen viktig studie (fr 27e nov 
https://cormandrostenreview.com/report/) av 22 ledande forskare och läkare. PCR kan i praktiken 
kvantifiera vad du än önskar!

Detta gör att vi i praktiken måste diskvalificera alla dessa numera falska positiva fall, samt direkt 
annullera Covid-19 som den globala och pandemiska farsot den inte är.

3   Dödstalen?

Från idag 2020 och tillbaka under 2000-talet är dödligheten tämligen jämt fördelad enl SCB, 
procentuellt på befolkningsmängd,  Vi dör av, förutom en mängd olika orsaker -här uppräknat symptom 
eller orsaker kopplat till influensaliknande symptom: hög ålder, stress/lågt immunförsvar, felbehandling,  
medicin inkluderat vaccin, palliativ vård/dödshjälp, hjärt/kärlsjukdomar, lunginflammation, tuberkulos 
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medicin inkluderat vaccin, palliativ vård/dödshjälp, hjärt/kärlsjukdomar, lunginflammation, tuberkulos 
(TB)[3], influensa/förkylning, KOL, allergier, samt kombinationer av olika (multisjuka). 

Symptomatiskt visar siffror att den vanliga (bortglömda) årliga influensan av ‘okända’ anledningar har 
gått ner och utjämnar dödstalen i balans till Covid-19.  
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6937a6.htm

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6937a6.htm


Men då PCR-test visar falska positiva, och återigen i grunden enligt ovan inte bör användas öht, kan 
denna siffran gå hur högt som helst och därmed tillskrivas i princip alla ovan nämnda 
symptom/sjukdomar och vanliga influensa coronavirus inkluderat  asymptomatiska individer. Detta 
eldar upp numera irrelevant och falskt ‘alarmerande' smittspridningsstatistik som ger ständiga rubriker i 
alla medier.

Vården, fö. går på knäna sedan många år, främst pga kraftiga åtstramningar och otrygghet, inte pga fler 
sjuka el döda. Den spektakulärt ökande befolkningen senaste tio åren i otakt med nya resurser till vård 
och omsorg är stor faktor, och igen, ovan SCB visar alltså utslaget per hundratusen inte ökad 
överdödlighet. 

4   Agendan 

De första tre punkterna räcker fullt för att påvisa och konstatera att det inte finns en “New normal”. 
Pandemi-paniken är avblåst!

Men ändå fortsätter ‘agendan’; Det är inte längre finansiella tips och råd från välrenommerade think 
tanks och INGO’s utan -Vi måste vaccinera oss! Social distansering/nya ‘pandemilagen', masker, 
karantän, begränsat antal i sammankomster, utegångsförbud, tystandet och censurerandet av de mesta 
jag nämner här samt på facebook, youtube, twitter och inte minst mainstream  (SVT's ypperligt 
ohederliga exempel på journalistiskt karaktärsmord och uppsjö med retoriska felslut. De säger sig 
efterfråga debatt och svar på mkt komplexa och svåra frågor, men ställer ytterst få av dessa och ger 
minimal tid eller möjlighet till replik för de som har expertis eller adekvat kan referera till källor, studier, 
och vetenskap e.g. Dr. James Lyons-Weiler who recently co-authored a study comparing vaccinated and 
unvaccinated children. https://www.bitchute.com/video/ajTlifH57AJw/  ständigt minskande rättigheter 
eller andra tvångsmedel. 

5   Pandemilag

Detta utkast på lagförslag är sålunda helt sonika ovederhäftig, ohållbar och ytterst samhälleligt 
destruktiv  -långt mer vansklig än alla årliga  normala influensavirus vi alltså har stått inför och med 
största sannolikhet kommer stå inför oavsett om de får namn som SARS, H1-N1, Covid-19 eller 
Covid-21

Med högsta möjliga önskan om er insikt i detta ytterliga predikament och destruerar detta förslag på 
'tillfällig pandemilag'!

cumprimentos

oscar: från familjen berven

_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

• I princip all post och e-post till regeringen och Regeringskansliet blir allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och 
massmedia har rätt begära att få ta del av innehållet.

https://www.bitchute.com/video/ajTlifH57AJw/



