
Sida 1

DICTATURE RAPPORT 2020

STATENS TERRORISM, PÅVERKANDE NATIONENS GRUNDLÄGGANDE INTRESSE
OCH Brott mot mänskligheten

Inledande anmärkningar:

Detta dokument sammanfattar alla påstådda fakta såväl som huvudaxlarna
av straffrättsligt åtal.
Detta dokument påstår sig inte vara uttömmande och kommer regelbundet att uppdateras.

Original text

Contribute a better translation

Translated to: Swedish Show original Options ▼

https://translate.google.com/
javascript:void(0)
javascript:void(0)


V.DAR Sidan på1 66

Sida 2

Sammanfattning:

Inledande anmärkningar: 1

Sammanfattning: 2

Definition av juridiska begrepp: 4

✓ Offentlig ordning: 4

✓ Straffrätt, definition och politisk doktrin: 5

✓ Nationens grundläggande intressen: 6

I. ÅTGÄRDER FÖR TERRORISM OCH BROTT MOT MÄNNISKAN: 7

1.1. FRIVILLIG ÖVERTRÄDELSE AV PERSONERS LIV OCH INTEGRITET: 7

• Principer som är tillämpliga i straffrätten när terrorhandlingar begås: 7

• Principer som är tillämpliga i straffrätten i brott mot mänskligheten: 7

• Tillämpning på fakta: 8

✓ Beslut som strider mot nationens och medborgarnas grundläggande intressen: 8

• Maktdelning: 8

• Allmänt beslut om inneslutning, oproportionerlig åtgärd: 9

• Beslut om att göra det obligatoriskt att använda en mask under alla omständigheter för barn
(Oktober 2020) och vuxna (från sommaren 2020): 12

✓ Manipulation av den allmänna opinionen för att regera terror och störa den allmänna ordningen: 18

• Kommunikation från ledare som sprider rädsla: 18

• Metoder som sannolikt ger förändringar i beteende och testmetod
graden av lydnad för individer som är föremål för auktoritet: 21

✓ Brott mot mänskligheten, brott mot medborgarna i Frankrike: 23

• Krishantering helt oproportionerligt och inte i enlighet med vanliga metoder i
material: 23



material: 23

• Förbud mot tillgänglig anti-covid-19-behandling i strid med patienternas rättigheter och

frihet att förskriva: 23
• Förbud för stadsläkare att träna fritt: 26

• Aktiv eutanasi: 26

• Passiv eutanasi utan samtycke: 27

• Avbrytande av sjukhusinterventioner och uppskjutande av behandling för allvarliga sjukdomar
framförallt: 27

• Stängning av sjukhustjänster: 28

• Borttagning av sjukhussängar: 28

• Vägran att begära sjukhus och privata kliniker. 28

• Massiv kampanj med falska SARS-CoV-2 RT-PCR-tester med ett Ct-värde> 30: 28

• Stort antal självmord och patienter med depressiv sjukdom: 33

• Explosion av våld inom familjen: 34

1.2. TERRORISMENS HANDLINGAR: FÖRSÖKAR ATT FÖRVÄRVA, FÖRVÄRVAR, TILLVERKNING
ÄMNEN AV EN NATUR FÖR ATT SKAPA EN FARA FÖR ANDRA: 35

• Principer som är tillämpliga i straffrätten vid förberedelse av terroristhandlingar: 35

• Principer som är tillämpliga i straffrätten i brott mot mänskligheten: 35

V.DAR Sidan på2 66

Sida 3

• Principer som är tillämpliga inom hälso- och straffrätt: 36

• Principer som är tillämpliga i internationell rätt: 37

- Nürnbergkoden om godtagbara medicinska erfarenheter: 37

- Det internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter som antogs i New York och öppnades för undertecknande.
ratificering och anslutning av generalförsamlingen i sin resolution 2200 A (XXI) av den 16 december
1966 (ikraftträdande: 23 mars 1976): 38

- Den allmänna förklaringen om bioetik och mänskliga rättigheter som antogs den 19 oktober 2005 i
enhälligheten hos Unesco: s medlemsstater: 38

- Konventionen för skydd av de mänskliga rättigheterna och människans värdighet med avseende på
tillämpningar av biologi och medicin: konvention om mänskliga rättigheter och biomedicin,
undertecknades i Oviedo den 4 april 1997: 39

• Tillämpning på fakta: 39

- Inriktning på befolkningens samtycke till vaccinet: 39

- Europeiska myndigheternas ståndpunkt: 41

- Ställning av rådet av läkarordern: 42

- Varför kan sars-cov2-vaccinet betraktas som ett ämne som kan skapa ett
fara för andra? 44

- Oro för många läkare, läkare och professorer: 46

- Biverkningar som hittills är kända med avseende på Pfizer & BioNTech-vaccinet: 49

- Särskild punkt angående vaccination av barn eller studenter vid utbildningsinstitutioner: 50

II UNDERBYGGNING AV TERRORISM MED MEDIER OCH VETENSKAPAR I



II. UNDERBYGGNING AV TERRORISM MED MEDIER OCH VETENSKAPAR I
INTRESSEKONFLIKT 52

• Tillämpliga principer: 52

• Tillämpning på fakta: 53

III. HANDLINGAR AV MISSBRUK OCH TORTER / INHUMAN BEHANDLING
MOT BARN: BROTT MOT MÄNNISKAN 54

• Principer som är tillämpliga i straffrätten för fysiskt våld och / eller
psykologisk: 54

• Principer som är tillämpliga i straffrätten i brott mot mänskligheten: 55

• Principer som är tillämpliga i internationell rätt: 56

• Tillämpning på fakta: 57

BILAGA 1 60

BILAGA 2 61

BILAGA 3 65

BILAGA 4 66

V.DAR Sidan på3 66

Sida 4

Definition av juridiska begrepp:

✓ Offentlig ordning:

I fransk förvaltningsrätt är allmän ordning den ideala sociala staten som kännetecknas av " god ordning ,
säkerhet, folkhälsa och lugn ”, allmän moral och värdigheten av1 2

mänsklig person . 3

Konstitutionella rådet, som säkerställer att lagar överensstämmer med det konstitutionella blocket, ger
en definition av allmän ordning mycket nära den som använts i fransk förvaltningsrätt sedan dess
mer än två århundraden: allmän ordning täcker "god ordning, säkerhet, hälsa och
ll ä h t l ”



allmänhetens lugn ”.

Konstitutionella rådet grundar ” skyddet av den mänskliga personens värdighet mot
någon form av träldom och nedbrytning ”i första stycket i ingressen till
Konstitutionen från 1946 (CC 94-343 / 344 DC ): 4

”  Efter den seger som de fria folken vann över de regimer som försökte
för att förslava och förnedra den mänskliga personen, förkunnar det franska folket igen det
varje människa, oavsett ras, religion eller trosbekännelse, har rättigheter
omöjlig och helig. "

EG-dom, 28 mars 1919 Regnault-Desroziers i frågor om allmän säkerhet om införandet av1

Statligt ansvar för risk.

EG-dom, 1959, Les Films Lutetia2

A rrêt EC, 1995 Morsang-sur-Orge kommun3

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1994/94343_344DC.htm4
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Principen om respekt för den mänskliga personens värdighet är därför en del av blocket
konstitutionella (dvs. alla principer och bestämmelser som lagarna måste respektera, detta
Tillsammans har företräde framför fördrag, konventioner och europeisk lag i hierarkin
standarder).

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


Konkret kräver principen om värdighet att använda konstitutionella rådets formel för att
för att skydda människan "mot någon form av träldom eller nedbrytning".

Värdighet innebär att personen förblir mästare i sin kropp och sig själv, vilket förutsätter
att den inte finner sig främmad eller förslavad för ändamål som är främmande för sig själv.

✓ Straffrätt, definition och politisk doktrin:

Hänvisar till den gren av lag som undertrycker antisocialt beteende och ger reaktion av
samhället mot dessa beteenden.

Dessutom formulerades ”den ursprungliga politiska doktrinen som grundades på strafflagen
Konstituerande. Det är baserat på den oskiljaktiga karaktären hos dimensionerna av frihet och säkerhet som
garantera det allmänna bästa och garanteras av en uppsättning rättigheter och skyldigheter som tar upp
till härskarna och de härskade. I denna mening är deklarationen om mänskliga rättigheter och
Medborgaren och konstitutionen å ena sidan, strafflagen å andra sidan ska betraktas som båda
kompletterande aspekter av institutionaliseringen av den allmänna ordningen. Den första åstadkommer det "i
full ”av uttalandet om de grundläggande intressen och värderingar som staten måste garantera, det andra
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faktum "i ihåligt" enligt definitionen av attackerna som kräver en social sanktion och
former av det. "5



Denna iakttagelse illustrerar behovet av straffrätt att straffa beteenden som riktas mot
stör, på något sätt, den goda ordningen, säkerhet, hälsa, lugn, moral
allmänheten såväl som människans värdighet.

✓ Nationens grundläggande intressen:

Denna uppfattning motsvarar alla element som utgör nationen, dess integritet
territorium och dess säkerhet, skyddar dess befolkning, naturliga, ekonomiska och
kulturell.

*** 

Lascoumes Pierre, Depaigne Anne. Kategorisering av allmän ordning: reformen av den franska strafflagen 1992. I: Genèses, 27,5

1997. s. 5-29. doi: 10.3406 / gener.1997.1445
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/genes_1155-3219_1997_num_27_1_144 5
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I. ÅTGÄRDER FÖR TERRORISM OCH BROTT MOT MÄNNISKAN:

1.1. FRIVILLIG ÖVERTRÄDELSE AV PERSONERS LIV OCH INTEGRITET:

• Principer som är tillämpliga i straffrätten när man begår handlingar från

terrorism:

Artikel 421-1 i strafflagen (brott och förseelser mot nationen, staten och allmän fred)

Utgöra terrorhandlingar, när de avsiktligt är relaterade till
ett individuellt eller kollektivt företag i syfte att allvarligt störa den allmänna ordningen
av hotelser eller terror, följande brott:

1 ° Uppsåtliga attacker mot livet, uppsåtliga attacker mot personens integritet [Obs
av författaren: psykisk, fysisk och moralisk integritet] , kidnappning och kidnappning också
kapning av flygplan, fartyg eller annat transportmedel, definierat av
bok II i denna kod;
(…) »

• Principer som är tillämpliga i straffrätten i brott mot

mänskligheten:

Artikel 211-1 i strafflagen (Brott mot mänskligheten - folkmord):

"Konstituerar ett folkmord faktum vid genomförandet av en samordnad plan som tenderar att förstöra
helt eller delvis av en nationell, etnisk, ras eller religiös grupp eller av en grupp
bestäms på grundval av andra godtyckliga kriterier, att begå eller låta bli begått, att
mot medlemmar i denna grupp, en av följande handlingar: 
- avsiktlig personskada 
- allvarlig skada på fysisk eller mental integritet; 
- underkastelse av existensvillkor som kan leda till total förstörelse eller
del av gruppen; 
(…) 
- tvångsöverföring av barn. 
Folkmord straffas med livstids fängelse. 
De första två styckena i artikel 132-23 som rör säkerhetsperioden är tillämpliga på
brottslighet enligt denna artikel ”.

Artikel 212-1 i strafflagen (Brott mot mänskligheten - folkmord):

"Det utgör också ett brott mot mänskligheten och straffas med fängelse.

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


et utgö  också ett b ott mot mänskligheten och st affas med fängelse.
förbli en av följande handlingar som begåtts vid genomförandet av en samordnad plan mot en

civilbefolkningsgrupp i samband med en utbredd eller systematisk attack:

1 ° Frivillig attack mot livet ;
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(…)
4 ° Deportering eller tvångsöverföring av befolkningen;
5 ° Fängelse eller någon annan form av allvarligt berövande av fysisk frihet
brott mot grundläggande bestämmelser i internationell rätt,
6 ° tortyr;
(…)
11 ° Andra omänskliga handlingar av liknande karaktär som avsiktligt orsakar stora
lidande eller allvarlig skada på fysisk eller mental integritet. 

• Tillämpning på fakta:

✓ Beslut som strider mot nationens och medborgarnas grundläggande intressen:

• Maktdelning:

Sedan publiceringen av lagen nr 2020-290 av den 23 mars 2020 om nödsituationer
under covid-19-epidemin var förordningar, förordningar, utvidgningslagar
tillämpas utan att någon makt har kunnat ifrågasätta karaktären
författningsstridig av dessa åtgärder.

Vi kan särskilt se detta när vi läser rådets beslut
Konstitutionell nr 2020-808 DC av den 13 november 2020, om lag som bemyndigar
förlängning av hälsotillståndet , genom vilket konstitutionella rådet vägrar6

att censurera nämnda lag medan:

- regeringen använde proceduren för blockerade röster (artikel 44, al. 3 i
Konstitution), vilket förhindrar antagandet av en ändring som minskar
inneslutning (ändringsförslag antaget under första omröstningen),
- verkställande direktören har kontinuerligt brutit mot det konstitutionella blocket sedan krisens början.

- Beslut som fattas av verkställande direktören i försvarsrådet bakom stängda dörrar istället för att tas in
Ministerrådet, medan den nuvarande krisen inte kräver ingripande från
Försvarsrådet.

Som en påminnelse definierar National Defense and Security Council (CDSN) "
inriktningar när det gäller militär planering, avskräckande, uppförande av
extern verksamhet, planering av reaktioner på stora kriser,
intelligens, ekonomisk och energisäkerhet, säkerhetsprogrammering



bidrag till nationell säkerhet och kampen mot terrorism ”(dekret nr.
2009-1657 av den 24 december 2009 om försvars- och nationellt säkerhetsråd
och generalsekretariatet för försvar och nationell säkerhet).

- Beslut godkända av parlamentet tack vare den lydiga presidentens majoritet av
genom påskyndade förfaranden och genom systemet med blockerade röster och därmed munkavle
folkets röst som normalt bärs av parlamentet. Några oppositionsledamöter
beskrev denna typ av åtgärder som en "latent kupp".

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020808DC.htm6
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- Inrättande av en vetenskaplig kommitté och en kommitté för analys, forskning och expertis
(VÅRD):

Vissa medlemmar har intressanta kopplingar till läkemedelsindustrin och därför 7

kan inte vara objektiv när det gäller beslut om hälsan hos
medborgare ( bilaga 1 ). Denna ovala vetenskapliga kommitté har för mycket makt
med tanke på att han indirekt bestämmer nationens framtid.

- Frankrike undertecknar ett avtal om den europeiska återhämtningsplanen , som
öppnar dörren för europeisk integration genom att skapa en europeisk budget utan någon
politisk debatt har inte förts i Frankrike. Medborgarna bör nu förvänta sig
skapandet av en europeisk skatt.

Den uppenbara bristen på maktseparation är katastrofal för nationen.

• Allmänt beslut om inneslutning, oproportionerlig åtgärd:

- Baserat på råd från vetenskapliga kommittén,
- Baserat på felaktigt modelleringsarbete (inklusive professor Neil 8

Ferguson , brittisk epidemiolog vid inflytelserika Imperial College London,9

som har lett många länder till inneslutning),

Hela franska befolkningen var begränsad för första gången under
från 17 mars till 11 maj 2020 . 10

Ytterligare andra länder, som Sverige, hade samma dödssiffror
utan inneslutningsåtgärder.

Ingen studie visar att inneslutning sannolikt kommer att sakta ner
epidemi.

Tvärtom, nya studier tenderar att visa den inneslutningen

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


vä to , ya stud e  te de a  att v sa de  es ut ge
inte leder till en minskning av överföringshastigheterna för Covid-19 eller en minskning av

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

covid-de-gör-inte

Vincent Pavan. Fördömande av falsk epidemiologisk vetenskap: åtal mot artikeln8

bördan av SARS-CoV-2 i Frankrike ”: 17 forskare från tio institut förstår inte sannolikheten eller
matematik och uppfinna "den allmänna sanningens ekvation" som de löser "dubbelblind" tidigare
bedröva sorgligt presentationen och begå självmord på R0-teorin. 2020. hal-02568133v3
HAL Id: hal-02568133 https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-02568133v3 Förtryck inlämnat 15 maj 2020

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

Neil Ferguson har redan plågat H1N1 (svininfluensa) kris med alarmistiska påståenden att10

har lett till att staten vidtar helt oproportionerliga åtgärder (miljarder euro för inköp av vacciner)
till förmån för laboratorier. Det finns en parlamentarisk rapport om detta ämne, av vilken ingen av rekommendationerna
som nämns vid den tiden inte genomfördes.

V.DAR Sidan på9 66

Sida 10

antal dödsfall . Det deltar till och med, som i Australien, i ökningen11 12

oroa sig för självmord - . »13

Dessutom bör det noteras att den totala dödsfallet för fall av SARS-COV2 är ungefär
0,07% alla åldrar tillsammans.

Medianåldern för dödsfall i Covid-19 i de flesta västländer är högre
vid 80 års ålder - dvs. 84 i Sverige och Frankrike (vilket motsvarar medianåldern på
allmän död) och endast cirka 4% av dem som dog hade ingen
inga allvarliga förutsättningar . 14

De faktorer som ska beaktas för att rikta sig mot potentiella "patienter" är
kända för alla läkare. Dessa är särskilt individer som presenterar
comorbiditet och i mycket hög ålder (genomsnittlig åldersdöd i Frankrike antas
covid-19: 82 år gammal). Ingen skillnad har emellertid gjorts mellan medborgare i riskzonen och
andra medborgare för att anpassa åtgärderna.

Hittills är antalet "förmodade" dödsfall direkt kopplade till covid-19 ungefär
46 000.

Vi minns att följande dödsorsaker aldrig har utlöst en sådan plan
oproportionerligt (ingen inneslutning, ingen mask):

- I Frankrike drabbar 2 till 8 miljoner människor av säsongsinfluensa.
- Världsomspännande orsakar säsongsinfluensa 290 000 till 650 000 dödsfall av
år.

I F k ik d bb 300 000 i kl i t i t t it id i

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


- I Frankrike drabbar 300 000 personer inklusive rotavirus gastroenteritepidemi
160 000 allvarliga fall.

- Över hela världen drabbar gastroenteritepidemin 700 miljoner människor och
orsakar cirka 800 000 dödsfall per år, inklusive 500 000 barn under 5 år.
- I Frankrike är 30 000 dödsfall varje år kopplade till hushållsolyckor.
- I Frankrike är 80 000 dödsfall varje år kopplade till luftföroreningar.

SARS-CoV och Mers-CoV har också dykt upp på fransk territorium
med dödsfall i fall mycket högre än SARS-CoV2, sådana åtgärder
hittills har liberticides aldrig genomförts.

Trots denna iakttagande verkställande direktören i oktober 2020 genom att vidta åtgärder för att täcka
eld och inneslutning, ignorerar kollektiv intelligens och förmågan att
urskiljning av en stor majoritet av medborgarna.

https://collateralglobal.org11

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

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

veckorapporter-covid-19/2020/covid-19-veckorapport-vecka-33-final.pdf
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Det visas dock att antalet fall tydligt föll före samma datum
från början av den andra inneslutningen. Brandmännen i Marseille övervakar faktiskt hastigheten
av koronavirus i avloppet. Jämfört med antalet föroreningar
covid-19 överensstämmer resultaten med de som erhållits från avloppsvatten i Paris:
nedgången i virussirkulationen börjar långt före inneslutningen. Inneslutning
är tvärtom ursprungligen ansvarig för en ytterligare ökning av
SARS-CoV2 cirkulationshastighet . 15

 
Konsekvenserna av dessa blockeringar är katastrofala för hälsan,16 17

medborgarnas liv och ekonomin i landet och därigenom kränka folkets rättigheter:

- Kränkning av individuell frihet och principen om att skydda värdigheten av
mänsklig person mot alla former av träldom och nedbrytning.

- Kränkning av rörelsefriheten / att komma och gå : i denna mening är staten skyldig till
godtyckligt kvarhållande av medborgare under fredstid. Medborgare som
bryter mot en inneslutningsåtgärd är böter.

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


Genom ett interimistiskt beslut, utfärdat den 23 oktober 2020 (nr 445430), utfärdade statsrådet
avvisar överklaganden mot utegångsförbud . 18

- Villighet att isolera medborgarna "positiva" till testet och inte sjuka,
som liknar bindningsåtgärder . 19

- Brott mot den allmänna principen om rätten att leva ett normalt familjelivförbi 20

förbudet att besöka en nära och kära i en EPHAD, för att begränsa möjligheten till
att delta i begravningen och förbjuda varje möjlighet att återförenas med familjen.

- Kränkning av friheten att genomföra och ojämlik behandling : små och medelstora företag är det
näringsidkare, egenföretagare, hela kultursektorn, catering,
klädsektorn, den estetiska sektorn, turistsektorn,
evenemang etc. Kort sagt, alla icke-tjänstemän (exklusive mat,
apotek, tidningar och tobak) lider av dessa drastiska och dödliga åtgärder. Av
många rättsliga likvidationsförfaranden förväntas men åtgärderna
lyfts inte trots folkets överklagande.

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-beslut fattade av statsrådet av den 8 december 1978 nr 10097, 10677, 10679, publicerade i20

https://www.gisti.org/spip.php?article1349
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Genom ett interimistiskt beslut, utfärdat den 16 oktober 2020
(445102-445186-445224-445225) vägrar statsrådet att stänga av stängningen
idrottsanläggningar . 21

Genom ett interimistiskt beslut, utfärdat den 13 november 2020
(nr 445883-445886-445899) vägrar statsrådet att avbryta nedläggningen av
bokhandlar . 22

Genom ett interimistiskt beslut, utfärdat den 8 december 2020 (nr 446715), rådet
Staten vägrar att avbryta stängningen av barer och restauranger.23

- Kränkning av rätten att demonstrera och montera: våld mot
demonstranter eller direkt förbud

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


demonstranter eller direkt förbud.

- Kränkning av rätten till utbildning under den första inneslutningen och under den andra
inneslutning, med vetskap om att universitet bör förbli stängda till 20 januari
2021. Studenterna tvingas in i distansutbildning
massiv . 24

Genom ett interimistiskt beslut, utfärdat den 10 december 2020 (nr 447015), rådet
Staten vägrar att avbryta nedläggningen av högskolor.

- Kränkning av dyrkningsfriheten genom att vägra hålla massor i kyrkorna i
Frankrike medan troende behöver appeasement.
Genom ett interimistiskt beslut, utfärdat den 29 november 2020
(nr 446930-446941-446968-446975), beslutar statsrådet regeringen att
avbryta omedelbart gränsen på 30 personer för sammankomster
tillbedjan. 25

• Beslut att göra maskering obligatorisk under alla omständigheter för
barn (oktober 2020) och vuxna (från sommaren 2020):

Mask krävs, oavsett om individer är sjuka eller inte. Men ingen studie
forskare demonstrerar nyttan av masken i händelse av en epidemi.

Vetenskapliga kommittén såg inte lämpligt att analysera använda masker för att verifiera om
tvärtom var åtgärden inte skadlig för medborgarna.

Ledamöterna presenterade inga vetenskapliga studier som tillät
visa att användningen av masken var användbar och säker.

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

bokhandlar.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

offers-9203702.php

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

446930-446941-446968-446975.pdf
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Vi minns att vissa kvinnor var tvungna att föda i Frankrike med en
maskera mot deras vilja, som kvalificerar sig som en tortyrhandling. (Fallet med barn och
tonåringar är föremål för punkt III).

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


Vi noterar att vetenskapliga studier påpekar frånvaron av fördelar eller

skadligheten med att bära en mask, även för yrkesverksamma:

- Preliminär rapport om kirurgisk maskinducerad deoxygenation under major
kirurgi (Journal Neurocirurgia den 19 april, 2008 - PMID 18.500.410) : ”  Rapporten26

inledande på kirurgiska masker inducerar deoxygenering under
större verksamheter. Vår studie avslöjar en minskning av syremättnad
arteriella pulsationer (Sp02).  "

- Användning av kirurgiska ansiktsmasker för att minska förekomsten av förkylning bland
vårdpersonal i Japan: en randomiserad kontrollerad studie (American Journal
för infektionskontroll, 12 februari 2009 - PMID 19216002) : “  Användningen av27

ansiktsmask hos vårdpersonal har inte visat sig
ger fördelar för förkylning eller överföring av förkylning.  "

- Ett kluster randomiserat test av tygmasker jämfört med medicinska masker i
vårdpersonal (British Medical Journal, 22 april 2015 PMID: 25903751 ) : 28

"  Laboratoriebekräftade virus var signifikant högre i
grupp som bär masker. Maskernas penetrering av partiklar var
nära 97%. Studien varnar för användning av masker. De
fuktretention, återanvändning av masker och dålig filtreringsburk
kan leda till infektionsrisk.  "

- Effektiviteten hos kirurgiska och bomullsmaskar vid blockering av SARS – CoV-2: A
Kontrollerad jämförelse hos fyra patienter (Annales de Médecine Internne, 6 april
2020) : ”  Både kirurgiska masker och bomullsmaskar verkar29

vara ineffektiva för att förhindra spridning av SARS-CoV2 i hosta
patienter med COVID-19 i miljön och på utsidan av
masker.  "

- Universal Masking in Hospital in the Covid-19 Era (The New England Journal of
Medicin, 1 april 2020, PMID: 32237672) : ”  Vi vet att man bär en30

masken utanför vårdinrättningarna erbjuder lite eller inget skydd
mot infektioner. "

- Vad man ska veta om respiratorisk acidos (Medical-Diag.com, 3 december
2018, artikel 313110)- : "  Respiratorisk acidos utvecklas när luften31

inandas och andas ut från lungorna byts inte ordentligt ut mellan dioxid
kol i kroppen och syre i luften  ”.

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

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

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

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

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

https://www.medicalnewstoday.com/articles/31311031

V.DAR Sidan på13 66

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18500410/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19216002/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25903751/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-1342
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMp2006372
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.medicalnewstoday.com/articles/313110


Sida 14

- Huvudvärk förknippad med personlig skyddsutrustning - ett tvärsnitt
Studie bland frontlinjearbetare under COVID-19 (Journal
Huvudvärk, 12 april 2020, PMID: 32232837) : “  De flesta yrkesverksamma inom32

människor utvecklar huvudvärk i samband med N95-typ masker, eller
förvärring av redan existerande huvudvärksstörningar  ”.

- Ansiktsskydd, aerosoldispersion och lindring av virusöverföringsrisk
(University of Edinburgh, 2020) : ”Omvänt, kirurgiska masker och fakta-33

hand genererar betydande läckstrålar som har potential att spridas
vätskor och partiklar laddade med virus över flera meter. (...) De visar alla
intensiva retroaktiva strålar under tunga andetag eller hosta. det är viktigt
att vara medveten om dessa jets, för att undvika en falsk känsla av säkerhet
genom att stå bredvid eller bakom en person som bär den här typen av mask. "

- Användning av masker och andningsskydd för att förhindra överföring av influensa: a
systematisk granskning av vetenskapliga bevis (Journal of Influenza & other
andningsvirus, 21 december 2011, PMID: 22188875) : ”  Ingen av studierna34

har inte etablerat ett avgörande förhållande mellan användningen av masken och skyddet
mot influensainfektioner. "

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

"  Ansiktsmasker ska inte bäras av friska individer
skydda mot luftvägsinfektion, eftersom det inte finns några bevis som tyder på det
ansiktsmasker som bärs av friska individer är effektiva för att förebygga
människor blir sjuka. "

- Effektiviteten att lägga till en maskrekommendation till annan folkhälsa
Åtgärder för att förhindra SARS-CoV-2-infektion hos danska maskbärare, A
Randomized Controlled Trial (18 november 2020) : allmän ineffektivitet hos36

mask för att bekämpa covid-19 sjukdom .

Det finns därför vetenskapliga bevis för farorna med att bära en mask och
specialister har påmint oss många gånger i forum . 37

Dr Margareta Griesz-Brisson, läkare neurolog och neurofysiolog,
varnar för de allvarliga konsekvenserna och farligheten med att bära en mask för barn och
hos vuxna mer generellt : 38

Syrebrist orsakar irreversibel neurologisk skada. 

"Återandningen av luften vi andas kommer utan tvekan att skapa ett underskott i
syre- och koldioxidmättnad. Vi vet att hjärnan

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

syre orsakar irreversibel neurologisk skada /
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människor är mycket känsliga för syrebrist . Det finns nervceller, för
exempel i hippocampus, som inte kan stanna mer än 3 minuter utan
syre - de kan inte överleva.

De akuta varningssymptomen är huvudvärk, dåsighet, yrsel,
koncentrationsproblem, långsammare reaktionstid - vilket är
reaktioner i det kognitiva systemet.

Men när du har kronisk syrebrist, alla dessa
symtomen försvinner när du vänjer dig vid dem. Men din operation
förblir nedsatt, och syrebristen i din hjärna fortsätter att
framsteg.

Vi vet att neurodegenerativa sjukdomar tar år, till och med
årtionden, att utvecklas. Om du idag glömmer ditt telefonnummer,
detta indikerar att nedbrytningsprocessen i din hjärna började 20 eller
30 år.

Du kanske tror att du har blivit van vid att bära en mask och andas in luft
att du just har gått ut, men faktum kvarstår att degenerativa processer
i din hjärna förstärk när din syrebrist fortsätter.

Det andra problemet är att nervcellerna i din hjärna inte kan
att dela normalt. Så om våra regeringar räcker
generös att låta oss ta av oss maskerna och andas fritt igen
syre om några månader kommer de förlorade nervcellerna inte längre att vara
regenererad. Det som går förlorat är förlorat.

Jag bär ingen mask, jag behöver tänka på min hjärna. Jag vill ha
tydliga idéer när jag tar hand om mina patienter och inte bedövas på
koldioxid.

Det finns inget ogrundat medicinskt undantag för ansiktsmasker, som
syrebrist är farligt för varje hjärna . Varje människa måste
kunna bestämma fritt om han vill bära en mask som är absolut ineffektiv för
skydda mot ett virus.

För barn och ungdomar är masker absolut förbjudna. Barn och
ungdomar har extremt aktiva och adaptiva immunförsvar, och de har
behöver konstant interaktion med jordens mikrobiom. Deras hjärna är
också otroligt aktiv, för han har mycket att lära sig. Barnets hjärna,
eller ung, törstig efter syre. Ju mer metaboliskt aktivt organ, desto mer
behöver syre. Hos barn och ungdomar är varje organ det
metaboliskt aktiv.

Beröva eller begränsa ett barns eller ungdomars hjärna för syre
på något sätt är inte bara farligt för hans hälsa utan också

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.profession-gendarme.com/une-neurologue-allemande-met-en-garde-contre-le-port-du-masque-la-privation-doxygene-provoque-des-dommages-neurologiques-irreversibles/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.profession-gendarme.com/une-neurologue-allemande-met-en-garde-contre-le-port-du-masque-la-privation-doxygene-provoque-des-dommages-neurologiques-irreversibles/


på något sätt är inte bara farligt för hans hälsa utan också
helt kriminellt. Brist på syre hämmar hjärnans utveckling och

den resulterande skadan KAN INTE repareras.

Barnet behöver hjärnan för att lära sig, och hjärnan behöver syre till
fungera. Vi behöver ingen klinisk studie för att ta reda på det. Det är fakta
fysiologisk enkel och obestridlig. Syrebrist orsakad
medvetet och medvetet är en absolut fara för hälsan och en mot-
absolut medicinsk indikation.
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I medicin betyder en absolut medicinsk kontraindikation att detta läkemedel,
denna terapi, metod eller åtgärd bör inte användas och är inte tillåten
att användas. Att tvinga en hel befolkning att använda en
Absolut medicinsk kontraindikation, det måste finnas specifika och allvarliga skäl
till detta, och dessa skäl måste presenteras för tvärvetenskapliga organ och
oberoende behöriga personer, som ska verifieras och auktoriseras.

När demens ökar exponentiellt om tio år och
yngre generationer kommer inte att kunna nå sin medfödda potential, det hjälper inte
att säga att "vi behövde inte maskerna".

Hur fungerar en veterinär, en mjukvarudistributör, en affärsman, en
elbilstillverkaren och en fysiker avgör frågorna
angående hälsan hos en hel befolkning? Snälla, kära kollegor, vi
vi måste alla vakna.

Jag vet hur skadlig syrebristen är för hjärnan,
kardiologer vet hur skadligt det är för hjärtat, lungläkare
vet hur skadligt det är för lungorna. Syrebrist
skadar alla organ.

Var är våra vårdtjänster, vår sjukförsäkring, våra medicinska föreningar? han
skulle ha varit deras plikt att kraftigt motsätta sig inneslutningen och uttrycka den
slut - från början. "

Vi minns att masken var på höjden av epidemins topp (dvs. i april 2020)
förbjudet för försäljning på apotek. Idag är en medborgare som inte bär mask
skyldiga att betala böter på € 135, böter på 1500 euro i händelse av ett upprepat brott och riskerar a
6 månaders fängelse och böter på 3 750 euro i händelse av en fjärde verbalisering.

Kanske är det ändå användbart att komma ihåg att:

- Masktillverkare fäster skyddsmasker på lådorna
individuella andningsorgan, följande påstående eller motsvarande:

”Det här är inte en medicinsk anordning



Det här är inte en medicinsk anordning.
Denna produkt skyddar inte mot viral eller infektiös kontaminering ”.

Vilket innebär att masken inte skyddar mot SARS-COV2 (COVID-19 sjukdom)
inte heller någon influensa i allmänhet.

- Ministern för solidaritet och hälsa, som en del av ett ingripande före
Senaten daterad 24 september 2020 var noga med att indikera att masken är
värdelös mot influensa . 39

https://www.youtube.com/watch?v=FYWFZ4y8iDo39
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Han indikerar också att : 40

"Tills det inte bevisats något annat finns det ingen aerosolpassage av coronavirus: det är detta
som forskare från hela världen berättade för oss. Bär en mask i befolkningen
Allmän praxis var därför inte nödvändig och rekommenderades inte ens nödvändigtvis enligt
den höga myndigheten för hälsa ”.

Det är därför en helt oproportionerlig åtgärd som inte tar hänsyn till
balansera fördelar / risker i den vetenskapliga kunskap som nämns ovan och vilka
därför undergräver allvarligt medborgarnas liv och integritet.
Detta farliga steg togs och bibehölls på en helt medveten grund.

=> Våldsamt angrepp på allmän ordning och nationens grundläggande intressen.

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


http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20200921/covid.html#toc1040
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✓ Manipulation av den allmänna opinionen för att regera terror och störa den allmänna ordningen:

• Kommunikation från ledare som sprider rädsla:

Varje dag sedan januari 2020 har vi bevittnat upprättandet av rädsla, terror och
skuld inom befolkningen, särskilt genom upprepade tal
medlemmar av verkställande direktören och interventioner från generaldirektoratet för hälsa, vidarebefordrade
av huvudmediet.

Dessa upprepade ingripanden och de ångestframkallande reklamfilmerna, förmodligen avsedda att skapa
trauma och kollektiv hypnos . 41

Verkställande direktören använder tjänsterna från en kommunikationsbyrå, kallad BVA Group
(BVA Nudge Unit).

BVA Group är ett franskt forsknings- och konsultföretag, expert inom vetenskap
beteende, rankad bland de 20 bästa i världen och vars kapital innehas av
Naxicap Partner (dotterbolag till Natixis bankkoncern ). 42

- Presidentens tal som hamrar på att vi är i krig när det inte är det han

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


 Presidentens tal som hamrar på att vi är i krig när det inte är det. han
Detta är en epidemi som kunde ha varit under kontroll från början.

- President- eller ministertala som presenterar orimliga och ogrundade siffror.

- Presidenttal den 24 november 2020 hotande: "  Jag önskar att
regering och parlament fastställer villkoren för att säkerställa isoleringen av
smittade människor, inklusive på ett mer restriktivt sätt . " och räkningen
samtidigt med suppleant Olivier Becht som syftar till att "med våld" isolera de positiva fallen.

- Statsministerns ingripanden med olämpliga, aggressiva och infantiliserande termer
medborgare:

”Fram till nu har besluten anpassats lokalt genom att förlita sig på borgmästaren -
prefekt, men här tror jag att vi måste slå hårdare, för åsikten följer inte ...
blödningsåtgärder behövs för att fransmännen ska kunna öppna sina
luckor ”(ingripande på RMC 07.10.2020).

- Med hänsyn till de som testats "positiva" och inte "sjuka" för att presentera
viktiga siffror som skapar terror och försvagar befolkningen.

- lögner om patienter på sjukhus: de sjuka och avlidna räknade
covid-19 när död eller sjukdom är en följd av en annan patologi
annars allvarligare eller en olycka . 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

beteenden-och-mental-hälsa-under-epidemin

Intervention av Dr Laurent Montessino:https://youtu.be/k71OrRPBBxs43
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- Hemlighet kring avlidna patienter: frånvaro av obduktion och blykistor.

- Manipulering av incidenshastighet eller epidemiskt tryck (motsvarar antalet
smittade personer per 100 000 invånare under en period av sju dagar): Tröskeln
epidemi för varje respiratorisk virusepidemi (influensaliknande sjukdom) sedan 1985
och fram till 2018 (förra året för vilket Sentinelles-nätverket publicerade en rapport
årligen ) har konsekvent fastställts mellan 150 och 200 fall per 100.000 invånare . Aldrig a44

epidemitröskeln har inte fastställts till 50 fall per 100 000 invånare, vilket har varit fallet sedan dess
Maj 2020.

- Även här gör denna ändring av tröskeln det möjligt att manipulera den allmänna opinionen genom att göra
tror att situationen är allvarlig , som gör det möjligt för de regionala hälsovårdsmyndigheterna (ARS),45

till prefekterna och verkställande direktören att vidta drastiska åtgärder.

- Manipulering av beläggningsgraden för intensivvårdsbäddar: regeringen har beslutat

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


sänka vakenhetströskeln från 60% till 40% av patienterna med covid-19 i intensivvård och

varningströskel på 80 till 60%.Men enligt Dr Martine Wonner, parlamentsledamot och psykiater, många patienter
kräver 2 till 3 liter syre och behöver inte återupplivningsbäddar. Det handlar inte om
dessutom inte strikt talat om "återupplivning".

- Hantering relaterad till screeningtest för SARS-CoV2: positiva test är förfalskade och inte
kan inte riktigt avgöra om patienten har covid-19 sjukdom
verklig. Dessa tester gör det möjligt att producera ett stort antal "positiva" och ta
liberticidala åtgärder, för att skapa terror inom befolkningen, vilket är skadligt
till mänsklig värdighet och stör den allmänna ordningen.

Le Panic Paper:

”  En klassificerad men avslöjad tysk rapport lyfte fram användningen av
multiplicering av falskt positiva tester för att sprida rädsla i Tyskland.
Uppenbarligen är de tekniker som används för att tro på pandemin
infördes av WHO i enlighet med avtal undertecknade av 194 länder 2017 i händelse av
pandemi (som WHO själv förklarar för att existera genom att ändra kriterierna
tidigare) .

Felaktigt positiva källor till rädslan i befolkningen och ökar
betydligt antalet depressioner, självmord, sjukhusvistelser i
psykiatri vars brist på sängar till stor del är lika skarp som sängarna i
återupplivning, men lite nämnd i media; konsumtionen av anti
depressiva har till stor del fördubblats sedan de liberticidala hälsoåtgärderna också
än begäran om specialkonsultationer eller telefonhjälp. De
stängning av universitet som planeras till slutet av januari är också en katastrof
inte bara för undervisning - demonstrationen står nu inför våra ögon
att det virtuella inte ersätter den fysiska närvaron - men psykologisk med mer
hälften av eleverna deprimerade, ibland allvarligt.

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

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

epidemi-för
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Den rädsla som valts som ett sätt att styra leder till förvåning hos folket och
förklarar hur enkelt regeringar lyder stora farmaceutiska medel via WHO
har kunnat införa godtyckliga åtgärder i månader i strid med en helhet
uppsättning medborgare.

Det senaste exemplet är förbudet mot att öppna skidliftar.
å k d ä ö ll b

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


på skidorter som annars är öppna, men utan restauranger eller barer.
Det franska förbjudet att åka skidor i Schweiz eller Österrike, medan Frankrike har gjort det
alltid vägrade att stänga gränser är också roligt, eller en strategi
syftar till att skapa mental förvirring och kognitiv dissonans.

Detta förklarar verkligen delvis avvikande acceptans av restauratörer av
orättvisa mätningar (avståndet mellan tabellerna medan RER förblir öppen och
resenärer packade som sardiner), och som är förvånade idag över att de är stängda
brutalt, när de var "kloka". Godkännande av inlämningen gör det inte
som uppmuntrar böder och leder bara till mer och mer underkastelse
intensiv. Erfarenheterna från makar som är offer för narcissistiska pervers borde ha varnat
de olika yrkena "misshandlades" tydligt i rätt mening, utan några
hälsobegränsning. " 46

- Självintyg för varje medborgares rörelse av alla "auktoriserade" skäl
endast och under böter på 135 euro i händelse av utebliven ankomst: åtgärd
förödmjukande och infantiliserande.

- Censur och handlingar av alla slag genomfördes av den verkställande för att uppnå
intelligens och påskynda övervakningen av medborgarna: kränkning av friheten
uttryck och kränkning av den mänskliga personens integritet. Slutligen en proposition om
omfattande säkerhet diskuteras för närvarande i parlamentet.

- Offentliggörande av tre förordningar nr 2020-1510, nr 2020-1511, nr 2020-1512 av 2 december
2020 i officiella tidningen den 4 december 2020, inklusive ett dekret nr 2020-1511 av den 2 december
2020 om ändring av bestämmelserna i den interna säkerhetslagen om behandling av
personuppgifter : Detta dekret tillåter registrering av individer enligt47

Politiska "åsikter", filosofiska eller religiösa övertygelser eller a
union. Dessa förordningar lägger också till möjligheten att lämna in "hälsodata
avslöja en viss farlighet ”. För underrättelsetjänsterna kommer det att vara
var uppmärksam på "data som rör psykologiska eller psykiatriska störningar
erhållits i enlighet med gällande lagar och förordningar ”.

Territoriella underrättelsetjänstemän har nu förmågan att lista
element som rör "idrottsövningar", förvaring av "farliga djur"
och till och med nytt element, data som hänför sig till "skörhetsfaktorer", såsom
”Familj, sociala och ekonomiska faktorer” eller ”missbruk”.

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

__twitter_impression = sant

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


• Metoder som sannolikt kan ge upphov till förändringar i beteende och metod för
testa graden av lydnad hos individer som är föremål för auktoritet:

- Tvingningsstadgan som beskrivs av Albert Biderman:

Redan 1962 beskrev Dr. Edgard Schein metodologin rakt på, i ett tal till
Washington DC och riktat till vakter i isoleringsavdelningar över hela landet: "  Att producera
beteendeförändringar är det nödvändigt att försvaga, undergräva eller ta bort vad
stödde de gamla attityderna . Jag önskar att du inte längre tänkte på hjärntvätt
i termer av etik och moral, utan snarare när det gäller avsiktliga förändringar i beteende
mänskliga av en grupp män som har nästan fullständig kontroll över miljön i vilken
är fångarna. [Dessa förändringar] kan induceras av isolering, deprivation
sensorisk, separation från ledare, spionage, bedrägeri av människor genom att göra dem
underteckna uttalanden som sedan kommer att visas för andra, placering av individer vars
Viljan har undergrävts allvarligt med mer reformistiska individer, förnedring, deprivation
av sömn, belöning av underkastelse och rädsla. "

Tabell av Albert Biderman om brottslig tvång (i Amnesty International-rapporten om tortyr ,
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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- Stanley Milgrams experiment utförda för att mäta nivån på lydnad mot en order
strider mot moral:

”För över ett halvt sekel sedan, en ung forskare inom socialpsykologi vid Yale University i USA
United), hemsökt av förintelserna i Förintelsen, hade idén om ett aldrig tidigare skådat experiment för att försöka
förstå de psykologiska mekanismerna som fick tusentals män att tortera och döda
miljoner till. Under förevändning av att studera effektiviteten av straff för lärande, han
bad deltagarna administrera (fiktiva) elektriska stötar till en tredje part. Målet
verkligt mäter faktiskt nivån på lydnad mot en oetisk ordning.

Resultaten, publicerade 1963 i Journal of Abnormal and Social Psychology, skakade den allmänna opinionen
offentligt:   två tredjedelar av deltagarna ådrar sig denna tortyr, när en myndighetsperson
begäran. Stanley Milgrams namn går runt om i världen. Därefter inser den unga forskaren
en serie experiment av samma typ, vars resultat visar att, under tryck av
myndighet utför majoriteten av folk order även om de får veta att de
kan när som helst dra sig ur upplevelsen och veta att elektriska stötar
som de tillför den andra kan ha allvarliga effekter på hans hälsa.  "

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



y

=> Våldsamt angrepp på medborgarnas integritet (angrepp på fysiska, mentala och
moraliskt) och angripa nationens grundläggande intressen.
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✓ Brott mot mänskligheten, brott mot medborgarna i Frankrike:

• Helt oproportionerlig krishantering och inte i enlighet med praxis49

vanligt inom detta område:

I händelse av en epidemi påpekar experterna faktiskt att det är nödvändigt att isolera
"Sjuk" (inte "positiv") och att behandla dem. I synnerhet är det möjligt att
rekvisitionssalar och kontrollpassagerare på flygplatser.

Ingenting infördes dock i början av krisen, medborgarna behandlades inte,
stadsläkare kunde inte ta hand om patienterna.
Medborgarna uppmanades att ta Doliprane och stanna i sina hem tills
situationen blir verkligen värre. I det här fallet var det bara att kontakta
sjukhus nödsituationer. 50 51

Det var dock mycket möjligt att behandla covid-19-patienter från första början
symtom.

• Förbud mot tillgänglig anti-covid-19-behandling i strid med patienternas rättigheter
och friheten att förskriva:

Från början av epidemin, profylaktisk behandling baserad på hydoxiklorokin,
azitromycin och zink användes av professor Didier Raoult, chef för
Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée-infektion i Marseille, mikrobiolog,
framstående forskare erkänd av det internationella vetenskapssamhället.

Naturligtvis, när studier om viruset utvecklas,
Professor Didier Raoult har också genomfört ytterligare vårdförfaranden.

Tillkännagivandet om förekomsten av denna behandling orsakade emellertid en verklig statlig skandal.
angående användningen av hydroxiklorokin:

- Bedräglig publikation daterad 22 maj 2020 i den prestigefyllda medicinska tidskriften
The Lancet,

- Avbrytande av Discovery-studien, som visade nyttan av behandlingen,
- Läkare är förbjudna att ordinera hydroxiklorokin.



 Läkare är förbjudna att ordinera hydroxiklorokin.
- Systematisk tvist om behandling av medicinerade läkare med intressanta länkar

med farmaceutiska laboratorier på TV-apparater och i huvudsak
tidningar och försöker misskreditera professor Raoult med alla medel, för alla
media. Den amerikanska senaten blev också nyligen förvånad över dessa attacker mot
mot professor Raoult . 52

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

läkare-och-kirurger-är-den största-hoax-någonsin-begåtts-på-en-intet ont anande allmänhet /

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

vem-låtsas-missbruka-hjältar / 972 /?
fbclid = IwAR1ozOBRSx7Bs1Eh9z3RHCJSOaQglaJnacl8L9__Fup0PjifIWFGThh5q8s

https://youtu.be/XhzThcN9fMs52
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Men många vetenskapliga studier kända internationellt
visa den obestridliga nyttan av behandlingen från de första symptomen . 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


Professor Harvey Risch, doktor, doktor, specialist i epidemiologi och sjukdomarkronisk (Institutionen för epidemiologi och folkhälsa vid School of
Yale and Yale School of Medicine), hörd av USA: s senat den
Den 19 november 2020 vittnar ( översättning i bilaga 2) :54

"  När det gäller studierna om tidig användning av hydroxiklorokin i
högriskpatienter, alla, och det finns nu
sju, visade betydande fördelar : 636 öppenvården i São Paulo, Brasilien;
199 patienter på kliniken i Marseille, Frankrike; 717 patienter genom ett stort nätverk av
HMO i Brasilien; 226 patienter på äldreboenden i Marseille; 1 247 patienter
öppenvården i New Jersey; 100 patienter i vårdinrättningar
i Andorra (mellan Frankrike och Spanien); och 7892 patienter i hela Arabien
Arabien. Alla dessa studier fokuserar på tidig behandling av öppenvårdspatienter
hög risk och alla visade cirka 50% eller mer minskning
sjukhusvistelser eller dödsfall. Den saudiska studien var en nationell studie och en
visade en femfaldig minskning av dödligheten för hydroxiklorokin plus zink

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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jämfört med enbart zink. Inte en enda dödlig hjärtarytmi har rapporterats
bland dessa tusentals patienter, hänförliga till hydroxiklorokin. Det här är testerna
icke-randomiserade men kontrollerade som har publicerats. (…)

Vi har tillbringat de senaste sex månaderna med regeringens politik
formaliteter och varningar mot tidig öppenvård, med
betydande statliga investeringar i vacciner och nya
dyra behandlingar som ännu inte bevisats och nästan inget stöd från
billiga men användbara droger, och en kvart miljon amerikaner har dött
av detta dåligt hanterade tillvägagångssätt. Även med lovande nya vacciner, vi
har praktiskt taget ingen information om deras effektivitet hos äldre patienter och
med hög risk, där vacciner mot andningsvirus är kända
för deras låga effektivitet.

Som jag har sagt många gånger, bevisen för fördelarna med
hydroxiklorokin som används tidigt hos ambulerande patienter med
hög risk är extremt starka, och bevisen för dess skadliga effekter är allt
även fast. Beviset uppväger tydligt bevisen för
risker / fördelar med remdesivir, monoklonala antikroppar eller bamlanivimab,
svår att använda, vilket FDA har godkänt för godkännanden för användning
nödsituation, samtidigt som tillstånd nekas för akut användning av
hydroxiklorokin. Denna uppenbara dubbla standard för hydroxiklorokin måste
omedelbart slås ned och hans begäran om ett tillstånd för akut användning
godkänd. Det är så vi ska gå ut på vägen till behandling
tidig ambulansvård och en signifikant minskning av dödligheten. "

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


Än idag nekar myndigheterna Pf Raoult en mer omfattande användning av
hydroxiklorokin (beslut av den 23 oktober 2020 från ANSM) och Sanofi begärde
till hälseministern för hans yttrande om leverans av Plaquenil till IHU
Méditerranée-infektion, från Marseille, mitt i den påstådda ”andra vågen”.

Följaktligen, i vetenskaplig kunskap på internationell nivå,
chefen avsiktligt hindrade användningen av tillgänglig behandling och
effektiv.

Som sådan utfärdade italienska statsrådet en förordning nr 7097/2020 den 11 december
2020 , genom vilken han återställer friheten att ordinera för landets läkare, som55

kan nu administrera en behandling som innehåller hydroxiklorokin för att
behandling av patienter med covid-19-viruset.

 
Andra behandlingar är tillgängliga och kunde ha övervägt men regeringen
vägrar att känna igen någon behandling förutom Remdesivir (laboratorium
Gilead) i detta stöds av Europeiska kommissionen, en molekyl som inte har något
visade effekt mot covid-19 sjukdom, vilket är extremt dyrt
till skillnad från hydroxiklorokin (molekyl som har fallit i det offentliga området) . 56

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

nodeRef = & schema = cds & nrg = 202009070 & filnamn = 202007097_15.html & subDir = Åtgärder

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

händer-med-laboratoriet-gilead /
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WHO själv har just förnekat nyttan av Remdesivir att slåss mot
covid-19 sjukdom . Hälsaministerna släppte inte ett uttalande om detta ämne.57

Ivermektin är också en molekyl som rekommenderas av vissa läkare, detta
molekyl verkar ha en stark fördel vid behandlingen av sjukdomen
covid-19 . 58

COVID 19 coronavirusofferföreningen överklagade till Paris förvaltningsdomstol i
hänvisas för att tvinga ANSM att utfärda ett tillfälligt tillstånd för användning
ivermektin. Denna molekyl, behärskad av ett fransk laboratorium, är en av de mest
lovande för alla ”gamla” molekyler som kan användas mot koronavirus. Guld,
ANSM uppmuntrar inte dess användning.

Artemisia annua eller artemisia afra, en växt som visade mycket bra resultat under
av en studie som genomfördes i Afrika för att bestämma dess effektivitet mot malaria
(på grund av konflikter med läkemedelsföretag), rekommenderas inte i 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
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza%3FnodeRef%3D%26schema%3Dcds%26nrg%3D202009070%26nomeFile%3D202007097_15.html%26subDir%3DProvvedimenti
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://bonsens.info/michele-rivasi-traitements-anti-covid-la-commission-europeenne-doit-annuler-le-marche-passe-avec-le-laboratoire-gilead/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://bonsens.info/michele-rivasi-traitements-anti-covid-la-commission-europeenne-doit-annuler-le-marche-passe-avec-le-laboratoire-gilead/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://bonsens.info/michele-rivasi-traitements-anti-covid-la-commission-europeenne-doit-annuler-le-marche-passe-avec-le-laboratoire-gilead/


Frankrike av National Medicines Safety Agency ("ANSM") eller akademin
nationell medicin.

Det faktum att man har gjort en diskreditering av en behandling av sådan kraft, har använt sig av
många skamliga planer, vilket delar läkare och opinion
hade verkligen konsekvensen av att avskräcka andra länder från att använda behandlingen. 

Följaktligen har individer verkligen dött i Frankrike men också i
utomlands på grund av denna diskrediteringskampanj. I den meningen är det ett brott mot
mänskligheten.

• Förbud för stadsläkare att träna fritt:

Alla patienter som sannolikt skulle vara bärare av covid-19 var tvungna att presentera för
sjukhus och trakasserier avsedda att avskräcka dem från att förskriva den enda goda behandlingen
känd.

• Aktiv eutanasi : 60

När det gäller äldste i EPHAD och på vissa sjukhus av administrationen av
Rivotril, läkemedel som ska undvikas när en patient lider av andningssvikt, en
symtom på covid-19 sjukdom. Detta recept gjordes utan
samtycke från patienten, en betrodd person, familj eller vänner.

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

covid-19-patienter

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

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

Def.: Medveten administrering av dödliga ämnen i avsikt att orsaka död, på begäran av60

patient "i slutet av livet", som vill dö, eller utan hans samtycke, genom beslut av en nära eller kära
medicinsk.
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Åtminstone azitromycin kunde ha ordinerats för att rädda liv.
Hydroxiklorokin kunde också ha ordinerats med bra resultat . 61

Många liv kunde ha räddats, brott begicks igen . 62 63

Det är bra att komma ihåg att aktiv eutanasi är förbjuden i Frankrike (Clayes-Léonetti Law
nr 2016-87 av den 2 februari 2016 skapande av nya rättigheter till förmån för patienter och
människor i slutet av sitt liv ).64

Artikel R4127-38 i folkhälsolagen :

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


"Läkaren måste följa med den döende till dess sista ögonblick och se till

genom lämplig vård och mäter kvaliteten på ett liv som slutar, vilket skyddar
patientens värdighet och trösta dem omkring honom.
Han har inte rätt att medvetet orsaka död ”.

• Passiv dödshjälp utan samtycke : 65

Sortering av patienter under epidemins topp, den förstnämnda fick inte den nödvändiga vården
eftersom sorteringen utfördes efter ålder i synnerhet (t.ex. Alsace-regionen). De
behandlingar har inte genomförts eller har avbrutits (Clayes-Léonetti Law
nr 2016-87 av den 2 februari 2016 skapande av nya rättigheter till förmån för patienter och
människor i slutet av sitt liv).

Anmärkning : Uttrycket eutanasi ifrågasätts i samband med epidemin
covid-19 eftersom vissa anser att dessa inte var människor "i
livets slut ”strikt taget. Det skulle då helt enkelt vara mord.
Det blir då nödvändigt att urskilja efter den kliniska bilden av varje patient
den avlidne.

• Avbrytande av sjukhusinterventioner och uppskjutande av behandling för allvarliga sjukdomar
framförallt:

Medborgarna tvingades psykiskt att överge alla besök i
sjukhus med tanke på hotet och terror som införts av verkställande direktören.

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

bo-i-pension-hem-i-Marseille /

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

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

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

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

Def.: Vägran eller upphörande av behandlingen som är nödvändig för att upprätthålla livet.65
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Studier som utförts i England har kunnat visa att, med tanke på66

av psykologisk terror var en markant minskning av närvaron på sjukhus

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


av psykologisk terror var en markant minskning av närvaron på sjukhus
observerade: upp till 27,8% av ytterligare dödsfall kunde ha orsakats av inte

Covid-19 men genom effekterna av inneslutning, panik och rädsla.

Till exempel har behandlingen av hjärtinfarkt och stroke
minskade med upp till 40% eftersom många patienter inte längre vågade gå till
sjukhuset.

• Stängning av sjukhustjänster:

Medan kommunikation från den verkställande personen tenderar att föreslå att viruset är
extremt farligt för fransmännens hälsa och det är kedjevågor
kommer att presentera på obestämd tid: stängning av akutrummen på Hôtel Dieu
Paris, stängning / överföring av Hôpital Raymond / Poincaré AP / HP de Garches, där
utövar Pf Christian Perronne, författare till boken med titeln "Finns det ett misstag som de inte gjorde
inte engagerad? Covid-19: Den heliga föreningen av inkompetens och arrogans ”.

• Borttagning av sjukhussängar:

Under 2018, 2019 och 2020: cirka 8000 bäddar mellan 2018 och 2019, 2000 bäddar 2020
under krisen.

• Vägran att begära sjukhus och privata kliniker.

• Massiv kampanj med falska SARS-CoV-2 RT- PCR- tester, Ct-värde> 30:67 68

Kampanj som producerar en betydande mängd falska positiva, vilket tillåter
i stället för mordbekämpande och dödliga åtgärder, särskilt inneslutningar, bärande av
obligatorisk mask, karantän, färgkoder, reseförbud, spårning,
sociala avstånd.

PCR-test som används i Europa och USA är olämpliga för diagnos ensam
vid covid-19.

"  Uppfinnaren av PCR, Karys Mullis (som dog i augusti 2019) själv hade från början
varnade för att detta inte var ett diagnostiskt test på egen hand. Detta test saknas ofta
specificitet, särskilt när den bara söker efter en markör (ett enda fragment av
virus). Och den här enskilda markören kan så småningom hamna i andras genom
virus såsom andra koronavirus som är källan till vanlig säsongsinfektion. Att lindra
denna specificitet är för svag, kineserna letar efter flera. Känslighet och
specificitet beror i hög grad på antalet utförda amplifieringscykler; när

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

analys av dödsregistreringar
Technicalannex

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

«PCR: Polymeraskedjereaktion»67

"  Ct: uppskattning av virusbelastningen"68
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detta antal är lågt, testet är specifikt men inte särskilt känsligt; men när siffran
av förstärkningscykler ökar och överstiger 30, är   testet mycket känsligt men
specificitet minskar kraftigt. I Frankrike, liksom i många andra länder,
antalet förstärkningar överstiger 40 vilket resulterar i ett betydande antal falska
positivt .

Och även när testet är rätt betyder det inte att personen är sjuk utan
bara att hon stötte på viruset (...) 

Den globala storleken på COVID-19-diagnostik beräknas till 19,8 miljarder
dollar 2020 och förväntas växa 3,1% årligen till 2027, om världen inte gör det
inte sluta snabbt på detta bedrägeri.

I Frankrike, generalisering av PCR-tester, genomförande utan recept och deras
Avgiften på 100% har kostat mer än en miljard euro för social trygghet, utan några
märkbar hälsofördel, tvärtom (generaliserad ångest, sjukfrånvaro,
klassstängningar, depression, panikfrykt för ämnet som förklarats positivt och för hans familj
och vänner). En kollektiv hysteri som inte kan kontrolleras. Skulle inte denna miljard ha varit mer
användbar om den hade ägnats åt att renovera vårt hälsovårdssystem?

Dess indirekta kostnader är mycket högre:

Hälsokostnad (säkerhetsoffer för testerna): brådskande patienter som inte presenterar
inga tecken på Covid19 ser deras vård försenad i väntan på resultat
ett test som påfördes dem när de gick in i tjänsten anpassad till deras patologi, utan
giltig medicinsk anledning (test bör endast anges medicinskt om
av klinisk misstanke om Covid19). " 69

En utmärkt analys från läkare Pascal Sacré, anestesiläkare, återupplivare,70

som arbetar på en intensivvårdsavdelning i Belgien och som också är expert på
hypnos, kallar oss i den här riktningen:

“ (...) Denna kränkande användning av RT-PCR-tekniken används som en
obeveklig och avsiktlig strategi från vissa regeringar , med stöd av
vetenskapliga råd och av vanliga medier för att motivera
överdrivna åtgärder som kränkning av ett stort antal konstitutionella rättigheter,
förstörelsen av ekonomin med konkurs för hela sektioner av aktiva sektorer
samhällets försämring av levnadsvillkoren för ett stort antal medborgare
vanlig, under förevändning av en pandemi som är baserad på ett antal RT-PCR-tester
positivt och inte på ett antal riktiga patienter .

Även om det är sant att inom medicin, gillar vi testens specificitet och känslighet
högt för att undvika falska positiva och falska negativa, i fallet med COVID-19-sjukdom,
denna överkänslighet av RT-PCR-testet orsakad av antalet amplifieringscykler
använda vändningar mot oss.

Denna för höga känslighet i RT-PCR-testet är skadligt och vilseleder oss!



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

__twitter_impression = sant

https://www.mondialisation.ca/covid-19-rt-pcr-ou-comment-enfumer-toute-lhumanite70
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Det frigör oss från den medicinska verkligheten som måste förbli baserad på det verkliga kliniska tillståndet
personen: är personen sjuk, har han symtom? (…)

Inom medicin börjar vi alltid från personen: vi undersöker honom, vi
samla dess symtom (klagomål-anamnese) och dess objektiva kliniska tecken
(undersökning) och på grundval av en klinisk reflektion där
vetenskaplig kunskap och erfarenhet, antar vi antaganden
diagnostik.

Först då ordinerar vi de mest lämpliga testerna, baserat på
denna kliniska reflektion.

Vi jämför ständigt testresultaten med det kliniska tillståndet (symtom och
patientens tecken som har företräde framför allt annat i våra beslut och behandlingar.
(…)

Således har det franska nationella referenscentret (CNR), i den akuta fasen av
pandemi, uppskattade att toppen av viral utsläpp inträffade i början av
symtom, med en mängd av virus motsvarande cirka 10 8 (100 miljoner)
SARS-CoV-2 virala RNA-kopior i genomsnitt (franska COVID-19 kohortdata)
med varierande utsöndringstid i de övre luftvägarna (från 5 dagar till
mer än 5 veckor).

Detta antal 10 8 (100 miljoner) kopior / μl motsvarar en mycket låg Ct.
Ett Ct på   32 motsvarar 10-15 kopior / pl .
Ett Ct på   35 motsvarar ungefär 1 kopia / pl .

Ovanför Ct 35 blir det omöjligt att isolera en fullständig virussekvens och
för att uttrycka det i kulturen!

I Frankrike och i de flesta länder fortsätter vi att använda, även idag,
Ct större än 35, eller till och med 40! (…)

Sammanfattning av viktiga punkter:

a RT-PCR-testet är en laboratoriediagnostiksteknik som är dåligt lämpad för
klinisk medicin.

a Det är en binär, kvalitativ diagnostisk teknik som bekräftar (positivt test)
eller inte (negativt test) närvaron av ett element i det analyserade mediet. I fallet
SARS-CoV-2, elementet är ett fragment av virusgenomet, inte själva viruset.
även.

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


a Inom medicin, även i en epidemi eller pandemi, är det farligt att

placera tester, prov, tekniker ovanför klinisk utvärdering(symtom, tecken). Motsatsen är vad som garanterar kvalitetsmedicin.

a RT-PCR-testets huvudsakliga begränsning (svaghet) i pandemisituationen
nuvarande, är dess extrema känslighet (falskt positiv) om vi inte väljer en tröskel på
positivitet (Ct) anpassad. Idag rekommenderar experter att man använder en tröskel
Max. Ct vid 30 .

a Denna Ct-tröskel måste anges med det positiva RT-PCR-resultatet så att läkaren
vet hur man tolkar detta positiva resultat, särskilt hos en person
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asymptomatisk, för att undvika isolering, karantän, trauma
psykologisk onödig.

a Förutom att nämna det använda Ct måste laboratorierna fortsätta att garantera
specificitet för deras SARS-CoV-2 detekteringssatser, med hänsyn till dess
senaste mutationerna och måste fortsätta använda tre gener i genomet
viral studerad som primers eller, om inte, nämna det . "

Genom ett meddelande daterat 25 september 2020 franska föreningen för mikrobiologi,
på uppdrag av Jérôme Salomon och fru Bernadette Worms, delade också
rekommendationer för att anpassa trösklarna enligt patientens kliniska bild . . 71

Staten Florida i USA begär en studie av PCR-test efter flera
bedömningar utförda i delstaterna Massachusetts, New York och Nevada . 72

”  1. Experter sammanställde tre datamängder med tjänstemän från
Staterna i Massachusetts, New York och Nevada som drar slutsatsen: "Upp till 90% av
människor som testade positivt hade inte ett virus ”.

2. Wadworth Center, ett laboratorium i New York State, analyserade resultaten av
hans juli-tester på begäran av NYT: 794 positiva tester med en Ct på   40: ”With a
Ct cutoff på 35, ungefär hälften av dessa PCR-tester övervägs inte längre
positivt, säger NYT. "Och cirka 70% skulle inte längre anses vara positiva
med ett Ct på   30. ”(...)

4. En ny studie från Infectious Diseases Society of America fann att vid 25
förstärkningscykler är 70% av "positiva" PCR - tester inte "fall" sedan
virus kan inte odlas, det är död. Och vid 35 cykler: 97% av de positiva är inte
kliniker . 73

5. PCR testar inte för sjukdom, det testar ett specifikt RNA-mönster och det är ryggraden
nyckel. När du går upp till 25 förstärkningscykler, 70% av de positiva resultaten
är inte riktigt "positiva" i den kliniska betydelsen av termen, eftersom detta inte kan
ö di ll å j k "



gör dig eller någon annan sjuk. " 74

Ny rättspraxis: En portugisisk domstol har beslutat att det är helt olagligt att
placera en medborgare i karantän baserat på ett opålitligt PCR-test . 75

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

Version-Finale-25092020.pdf

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

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

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

falsk-falsk-positiv

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

opålitlig / amp /
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Detta nyligen beslutade och viktiga beslut fattades av hovrätten i Lissabon
(Portugal) 11 november 2020 (1783 / 20.7T8PDL.L1-3, Margarida Ramos de Almeida76

- RT-PCR-test frihetsberövande - olagligt frihetsberövande - IRL), à l'encontre de l'Autorité
Azorernas regionala hälsovårdsmyndighet.

Domstolens huvudpunkter är följande:

En medicinsk diagnos är en medicinsk handling som endast en läkare är lagligt kvalificerad
att åta sig och för vilken denna läkare kommer att vara helt och hållet ansvarig. Några
annan person eller institution, inklusive myndigheter eller domstolar,
har sådan auktoritet. Det tillhör inte den regionala hälsovårdsverket på Azorerna
förklara någon sjuk eller hälsofara. Endast en läkare kan göra detta.
Ingen får förklaras sjuk eller hälsofarlig genom dekret eller lag, och inte heller
som en automatisk administrativ konsekvens kopplad till resultatet av en
laboratorium.

Om det utförs utan föregående medicinsk observation av patienten utan deltagande
en läkare som godkänts av läkarmyndigheten, som skulle ha bedömt symtomen och
begärda undersökningar som bedöms nödvändiga, diagnostiska förfaranden eller något annat
folkhälsovaktsamhet bryter mot ett antal lagar och förordningar (inklusive
strafflagen) och skulle kunna betecknas som ett brott mot olaglig medicinutövning i
hypotesen där nämnda handlingar utförs eller dikteras av en berövad person
förmåga att göra det, det vill säga av en person som inte är licensierad läkare.

Dessutom överträdde Azorernas hälsovårdsmyndighet artikel 6 i universaldeklarationen
om bioetik och mänskliga rättigheter antogs den 19 oktober 2005 enhälligt av
Medlemsstater i UNESCO, eftersom det inte har visat att samtycke77 78

l k ä li ä d l d h d i i d PCR

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.sfm-microbiologie.org/wp-content/uploads/2020/09/Avis-SFM-valeur-Ct-excr%25C3%25A9tion-virale-_-Version-Finale-25092020.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.sfm-microbiologie.org/wp-content/uploads/2020/09/Avis-SFM-valeur-Ct-excr%25C3%25A9tion-virale-_-Version-Finale-25092020.pdf
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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https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://greatgameindia-com.cdn.ampproject.org/c/s/greatgameindia.com/portuguese-court-pcr-tests-unreliable/amp/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://greatgameindia-com.cdn.ampproject.org/c/s/greatgameindia.com/portuguese-court-pcr-tests-unreliable/amp/
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upplyst krävs enligt nämnda uttalande hade givits av de som testats av PCR
som hade klagat på de tvingade karantänåtgärderna som infördes dem.

Inga bevis eller ens indikationer på att de fyra personerna i fråga hade varit
synpunkter från en läkare har inte gjorts, varken före eller efter testet.

Ovanstående skulle vara tillräckligt för att överväga de fyra personernas tvingade karantän
som olagligt.
Domstolen ansåg dock att det var nödvändigt att lägga till följande skäl:

Baserat på för närvarande tillgängliga vetenskapliga bevis är detta RT-PCR-test i sig
inte kan bestämma utöver rimligt tvivel att positivitet matchar
faktiskt till infektion med SARS-CoV-2-viruset , av flera skäl, bland vilka
två är väsentliga: testets tillförlitlighet beror på antalet cykler som används; de
testets tillförlitlighet beror på den närvarande virala belastningen.

Domstolen drar slutsatsen att "om en person testas av PCR som positiv
när en tröskel på 35 cykler eller mer används (som regel är i de flesta
laboratorier i Europa och USA), sannolikheten att nämnda person är
infekterad är <3% och sannolikheten för att nämnda resultat är falskt positivt är 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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Domstolen säger vidare att alla diagnostiska test måste tolkas i
sammanhang för den faktiska sannolikheten för sjukdom som bedömts innan testet utförs
själv och uttrycker åsikten att "i det nuvarande epidemiologiska landskapet av
Förenade kungariket testar Covid 19 allt mer sannolikt att återvända
falska positiva effekter, med stora konsekvenser för individer, hälsosystemet och
samhället. "

Sammanfattningsvis:

Med tanke på det vetenskapliga tvivel som experter uttryckt om tillförlitligheten hos PCR-tester,
med tanke på bristen på information om analysparametrarna för testerna och
frånvaron av en doktors diagnos som motiverar förekomsten av infektion eller risk, finns det ingen
har inget sätt att avgöra om medborgarna i karantän verkligen var
bärare av SARS-CoV-2-viruset.

Förfaranden för brott mot mänskligheten i samband med rättegångarna mot

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


Förfaranden för brott mot mänskligheten i samband med rättegångarna mot
Nürnberg pågår för närvarande i Tyskland angående "pandemin i

PCR-tester ”och skulle kunna utvidgas till andra länder (Dr Reiner Fuellmich, advokat i baren)
från Berlin och Kalifornien och medlem av tyska Corona Investigative Committee)- .79

Ett klagomål för brott mot grovt bedrägeri, falsk ideologi och mord i
mot den italienska regeringen lämnades också in till nio åklagare
Sicilien av Consumers Association CODACONS och Italian Association of
patienternas rättigheter efter upptäckten av skandalen med falska PCR - tester (översättning till
Bilaga 3 ) . 80

• Stort antal självmord och patienter med depressiv sjukdom:

Denna ökning, direkt kopplad till inneslutningen och de vidtagna åtgärderna, är
för närvarande observeras av psykiatriker . 81

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

Brott-mot-mänskligheten.pd f

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

svabbar-inte-validerade-och-utan-diagnosvärde / 615489

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

V.DAR Sidan på33 66

Sida 34

• Explosion av våld inom familjen:

Senatens kvinnors rättighetsdelegation hörde från Adrien Taquet,
Statssekreterare för barn och familjer, 26 november 2020 : varning 82

den dramatiska ökningen av våld mot barn och ungdomar
under inneslutningsperioder (denna iakttagelse i Frankrike är densamma som den från
motsvarigheter från andra europeiska länder). Antalet fall av barn och ungdomar
sjukhus ökade med 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
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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
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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


=> angrepp på medborgarnas liv och deras integritet, mord, livshotande

andra, icke-hjälp till en person i fara, organiserat gängbedrägeri. 

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

av barndom-och-familjer

http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20201123/ddf_2020_11_26.html
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1.2. TERRORISMENS HANDLINGAR: FÖRSÖKAR ATT FÅ, ATT FÅ,
TILLVERKNINGSÄMNEN SOM SKAPAR EN FARA FÖR ANDRA:

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://videos.senat.fr/video.1842228_5fbd98e3615f5.audition-de-m-adrien-taquet-secretaire-d-etat-charge-de-l-enfance-et-des-familles
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• Principer som är tillämpliga i straffrätten vid förberedelse av terroristhandlingar:

Artikel 421-2-6 i strafflagen (brott och förseelser mot nationen, staten och
offentlig):

"  I. - Att förbereda sig för att begå ett av brotten utgör en terrorhandling
nämns i II, eftersom beredningen av nämnda brott avsiktligt är i
förhållande till enmansföretag som syftar till att allvarligt störa den allmänna ordningen
av hotelser eller terror och kännetecknas av:

1 ° Att inneha, skaffa, försöka skaffa eller tillverka föremål eller
ämnen som sannolikt kan skapa en fara för andra ;

2 ° Och en av de andra följande fakta:

a) Samla information om platser eller människor att genomföra en
åtgärder på dessa platser eller att skada dessa människor eller utöva övervakning
dessa platser eller människor ;
(…)

c) Vanligtvis konsultera en eller flera offentliga kommunikationstjänster online eller
inneha dokument som direkt provocerar genomförandet av terrorhandlingar eller
göra ursäkt ;
(…)

II. - Jag gäller för förberedelserna för att begå följande brott:

1 ° Eller en av de terrorhandlingar som nämns i 1 ° i artikel 421-1 ; (…) ”.

• Principer som är tillämpliga i straffrätten i brott mot mänskligheten:

Artikel 211-1 i strafflagen (Brott mot mänskligheten - folkmord):

"Konstituerar ett folkmord faktum, vid genomförandet av en samordnad plan som tenderar till total förstörelse
eller delvis av en nationell, etnisk, ras eller religiös grupp, eller av en grupp bestämd att
på grundval av andra godtyckliga kriterier, att begå eller låta begå, mot
medlemmar i denna grupp, en av följande handlingar: 
- avsiktlig personskada 
- allvarlig skada på fysisk eller mental integritet; 
- underkastelse av existensvillkor som kan orsaka total eller partiell förstörelse
av gruppen; 
(…) 
- tvångsöverföring av barn. 
Folkmord straffas med livstids fängelse. 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De första två styckena i artikel 132-23 som rör säkerhetsperioden är tillämpliga på
brottslighet enligt denna artikel ”.

Artikel 212-1 i strafflagen (Brott mot mänskligheten - folkmord):

"Det utgör också ett brott mot mänskligheten och straffas med fängelse.
förbli en av följande handlingar som begåtts vid genomförandet av en samordnad plan mot en
civilbefolkningsgrupp i samband med en utbredd eller systematisk attack:

1 ° Frivillig attack mot livet ;
(…)
4 ° Deportering eller tvångsöverföring av befolkningen;
5 ° Fängelse eller någon annan form av allvarligt berövande av fysisk frihet
brott mot grundläggande bestämmelser i internationell rätt,
6 ° tortyr;
(…)
11 ° Andra omänskliga handlingar av liknande karaktär som avsiktligt orsakar stora
lidande eller allvarlig skada på fysisk eller mental integritet.
De första två styckena i artikel 132-23 som rör säkerhetsperioden är tillämpliga på
brott enligt denna artikel ”.

• Principer som är tillämpliga inom hälso- och straffrätt:

Artikel R4127-39 i folkhälsolagen (skyldighet för patienter):

"Läkare kan inte erbjuda patienter eller deras följe som gynnsamma eller
utan fara ett botemedel eller en process illusorisk eller otillräckligt testad.

All praxis med charlatanism är förbjuden ”.

Artikel 223-1 i strafflagen (äventyra personen):

"Faktumet att direkt utsätta andra för en omedelbar risk för dödsfall eller personskada
att orsaka uppdelning eller permanent funktionshinder på grund av den uppenbart överträdelsen
överväga en särskild skyldighet till försiktighet eller säkerhet som införs genom lag eller
förordningen straffas med ett års fängelse och böter på 15 000 euro. "

Artikel 223-8 i strafflagen (experiment på människan):

"Att utföra eller låta utföra en person som nämns i 1 °
eller 2 ° av Artikel L. 1121-1 eller om en klinisk prövning som nämns i artikelnL. 1124-1 i koden för
folkhälsa utan att ha erhållit det fria, informerade och i förekommande fall skriftliga medgivandet från
den berörda personen, innehavare av föräldramyndighet eller vårdnadshavare eller andra personer, myndigheter
eller organ som utsetts att godkänna forskningen eller att godkänna den, i de fall som anges i
folkhälsolagen eller i artiklarna 28–31 i förordning (EU) nr 536/2014 av

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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Europaparlamentet och rådet av den 16 april 2014 om kliniska prövningar av
narkotika, straffas med tre års fängelse och böter på 45 000 euro.
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Samma påföljder gäller då interventionsforskning genomförs då
samtycket har dragits tillbaka.
Samma påföljder gäller när icke-interventionell forskning utförs
medan personen motsatte sig det. "

• Principer som är tillämpliga i internationell rätt:

- Nürnbergkoden om godtagbara medicinska erfarenheter:

I internationella frågor, ”Nürnbergkoden” om medicinska experiment
godtagbar (dom från Nürnbergs läkarättegång - december 1946 - augusti 1947) .

Denna lista cirkulerade snabbt autonomt under benämningen "Nürnbergkoden /
Nürnberg-koden ”; det har lästs i politiska och medicinska kretsar som ett organ av
deontologiska föreskrifter och moraliska bindningar för experimenterande . 83

Nürnbergkoden till följd av internationell brottslig rättspraxis presenterar en lista på tio
kriterier, inklusive följande ( bilaga 4 ):84

1. Det mänskliga subjektets frivilliga samtycke är absolut nödvändigt. Detta innebär att
den registrerade måste ha laglig förmåga att samtycka; att den måste placeras i
situationen att utöva en fri valmöjlighet utan ingripande av något kraftelement,
bedrägeri, tvång, bedrägeri, bedrägeri eller andra underhandse former av
tvång eller tvång  ; och att hon måste ha kunskap och förståelse
tillräckligt med vad det innebär, så att han kan fatta ett beslut
upplyst. Denna sista punkt kräver att, innan du accepterar ett positivt beslut av ämnet
av erfarenhet görs han känd: upplevelsens natur, varaktighet och syfte; de
metoder och medel genom vilka det kommer att genomföras; alla olägenheter och risker som
kan rimligen förutses; och konsekvenserna för hans hälsa eller hans person,
det kan möjligen hända som ett resultat av hans deltagande i experimentet. Skyldigheten och
Ansvaret för att bedöma samtyckkvaliteten ligger på varje person som
tar initiativ från, leder eller arbetar med experimentet. Det är en skyldighet och en
personliga ansvar som inte kan delegeras med straffrihet.

2. Erfarenheten måste vara sådan att den ger fördelaktiga resultat för samhällets bästa.
samhälle, omöjligt att få med andra metoder eller studier, och inte slumpmässigt eller
överflödig av naturen.

3. Experimentet måste genomföras på ett sådant sätt att allt lidande och
nedsatt, fysisk och psykisk, inte nödvändigt.



, y p y , g

4. Inget experiment bör utföras när det på förhand finns anledning att tro attdödsfall eller inaktiverande skador kommer att inträffa  ; utom kanske i de upplevelser där
experimentella läkare fungerar också som ämnen.

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

Philippe Amiel, François Vialla, Den förlorade sanningen i "Nürnbergkoden": mottagande och deformationer av84

”Nürnbergkoden” i Frankrike (1947-2007), Rev. dr. sanit. och soc. RDSS 2009; 4: 673-687
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5. Nivån på risker som ska tas bör aldrig överstiga nivån av betydelse
humanitära av problemet som ska lösas av erfarenhet.

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

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

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

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

Artikel 7

”Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.
I synnerhet är det förbjudet att utsätta en person utan deras fria samtycke till en
medicinskt eller vetenskapligt experiment. "

- Den allmänna förklaringen om bioetik och mänskliga rättigheter antagen den 19 oktober 2005
enhälligt av UNESCO-medlemsstaterna : 88

Artikel 3 - Mänsklig värdighet och mänskliga rättigheter

”1. Mänsklig värdighet, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter måste vara
respekteras fullt ut.

2. Den enskildes intressen och välbefinnande bör ha företräde framför vetenskapens eller
av samhället. "

A tik l 6 S t k

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


Artikel 6 - Samtycke

1. Alla medicinska ingripanden av förebyggande , diagnostisk eller terapeutisk karaktär får inte vara det
genomförande endast med föregående, fritt och informerat samtycke från den berörda personen,
baserad på tillräcklig information. Om så är lämpligt bör samtycke vara uttryckligt och
den registrerade kan dra tillbaka den när som helst och av vilken anledning som helst utan att det resulterar i
det har ingen nackdel eller fördomar.

2. Vetenskaplig forskning bör endast utföras med gratis, förhandsgodkännande.
uttryckt och informerat om den berörda personen. Informationen bör vara tillräcklig, i en

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

State Council, Life Sciences. Från etik till lag, op. cit., s. 16786

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

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

https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2005-4-page-811.htm#88
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förståelig form och ange hur du drar tillbaka ditt samtycke. Personen
berörda får återkalla sitt samtycke när som helst och av vilken anledning som helst utan att detta resulterar
för henne ingen nackdel eller fördomar. Undantag från denna princip bör inte göras
i enlighet med de etiska och juridiska standarder som antagits av stater och är kompatibla med
principerna och bestämmelserna i denna deklaration, särskilt i artikel 27, och
med internationell mänsklig rättighet.

3. I relevanta fall av forskning som utförs på en grupp människor eller ett samhälle,
samtycket mellan de juridiska företrädarna för den berörda gruppen eller samhället kan också behöva vara
begärda. I vilket fall som helst, kollektivavtalet eller samtycke från en ledare för samhället eller
en annan myndighet bör inte ersätta individens informerade samtycke.

- Konventionen för skydd av mänskliga rättigheter och människans värdighet i
med avseende på tillämpningar av biologi och medicin: konvention om mänskliga rättigheter och
biomedicin, undertecknad i Oviedo den 4 april 1997 : 89

«Artikel 13
Interventioner om det mänskliga genomet

En intervention som syftar till att modifiera det mänskliga genomet kan bara göras för att
förebyggande, diagnostiska eller terapeutiska skäl och endast om det inte är avsett
för att införa en modifiering av avkommets genom.  "

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


• Tillämpning på fakta:

- Inriktning på befolkningens samtycke till vaccinet:

• Tydlig observation av ingripanden från hälsovårdsmyndigheter och media i företaget
hälso-terrorism mot befolkningen i syfte att rikta sitt samtycke till
vaccinationspolitiken som planeras uppströms, i strid med tillämplig lag.

Verkställande direktören och de europeiska institutionerna skaffar leveranser från laboratorier runt om i världen,
i synnerhet från Pfizer, Moderna, Pasteur, Sanofi, för att erhålla doser av vacciner mot
SARS-COV2, som säkert kommer att göras obligatoriskt för hela befolkningen, oavsett om
antingen lagligt eller genom användning av rädsla och terror.

• Medvetet förbud mot genomförande av behandling baserad på HCQ / azitromycin (eller annat)
behandling tillgänglig) fördelar med ett genterapiprotokoll:

För att kort erinra historien, Sanofi, som marknadsför hydroxiklorokin under namnet
från Plaquenil, begärde klassificering av molekylen hydroxiklorokin i substans
giftigt i slutet av 2019 så att det inte längre säljs fritt på apotek när viruset
SARS-COV2, gör sitt uppträdande i världen (Referral n ° “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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”  Läkemedelsjätten Sanofi startade mycket snabbt i sökandet efter ett vaccin
mot Covid-19. Man bör komma ihåg att gruppen redan vid SARS-epidemin hade gjort det
utfört arbete för att försöka övervinna Sars-CoV-1 men slutade ge upp
när epidemin var över . För närvarande leder Sanofi-gruppen två vaccinspår
parallellt  ”. 91

Som sådan, dr Alexandra Henrion-Caude, genetiker, RNA-specialist och tidigare
Forskningschef på INSERM, indikerar att detta virus förmodligen manipuleras av människor
(intervju 29 oktober 2020 av tidningen NEXUS ) : 92

"Denna sekvens finns i sars-cov2, skuren av furin mitt i proteinerna
virala membran (dvs. S1 och S2) har redan varit föremål för ett patent daterat 29 maj 200793

(Patent US 7 223 390 B2) Där är denna sekvens idealiskt belägen som föreslagen i
detta patent. "

CNRS undrar också om ursprunget till SARS-COV2 . 94

ANSES kontaktades därför den 8 oktober 2019 av National Agency for Health Security
läkemedels- och hälsoprodukter för ett yttrande om en föreslagen förteckning
hydroxiklorokin i lista II över giftiga ämnen.

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


Dessutom har användningen av denna molekyl varit förbjuden för stadsläkare, inte för att få tillstånd
på sjukhus med avancerad covid-19 sjukdom, medan protokollet som används av
Professor Raoult ordinerades tidigt, från de första symptomen, så att skadan inte blev
är inte irreversibla (lungsjukdom, död).

Parallellt förvärvade armén stora mängder av denna HCQ-molekyl medan den var förbjuden
recept utanför sjukhus.

Efter en bedräglig studie från Lancet, som sedan har dragits tillbaka, förbjöd minister Olivier Véran
recept på HCQ-molekylen och Order of Physicians skickade e-post till läkare
stad att be dem att inte förskriva HCQ-baserad behandling.

Målet kan inte vara annat än att se till att det inte finns någon behandling så att en befolkning
livrädd accepterar vaccinet . 95

Det är därför det är viktigt att införa rädsla och terror så att vaccinet blir bra.
välkomnas av befolkningen medan Covid-19-sjukdomen inte dödar mer än den klassiska influensan om
vi behandlar patienter.

Skyldigheten att bära en mask för vuxna och barn från 6 års ålder samt
"Godtyckligt frihetsberövande" av medborgare under genomförandet av inneslutningar, trots oenigheten
även från WHO, är avsedd att introducera idén att tills ett vaccin har varit
injiceras kommer livet inte att kunna återuppta sin kurs.

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, expert på beteendevetenskap som vi erinrade om ovan, angav
redan i maj 2020 visade medborgarna en aptit för vaccination i
covid-19 . 96

Slutligen har WHO meddelat en vaccinationsplan för mitten av 2021, som motsvarar testamentet
av den franska chefen för att begränsa befolkningen åtminstone fram till sommaren 2021.

- Europeiska myndigheternas ståndpunkt:

Dessutom uttalandet av fru Ursula von der Leyen, kommissionens ordförande
Europeiska unionen, under en presskonferens i slutet av ett virtuellt toppmöte som samlades torsdag 29
Oktober 2020 föreslår de tjugosju staterna i Bryssel att alla europeiska medborgare kommer att vara det

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


vaccineras automatiskt samtidigt:

”Den andra prioriteringen är att säkerställa en rättvis fördelning av vacciner mellan stater
medlemmar. Jag har ett bra nytt. Medlemsstaterna kommer alla att få vacciner samtidigt
tid och under samma förhållanden, beroende på deras andel av befolkningen i EU. "
”Europeiska läkemedelsmyndigheten granskar kontinuerligt nya
vacciner. Detta innebär att resultaten presenteras steg för steg av företagen
läkemedel ”.

I avtalsfrågor ingår ersättningsklausuler i förhandsköpskontrakten
undertecknat med en serie länder.
Den 27 augusti 2020 har Europeiska kommissionen bekräftat att den diskuterar med laboratorierna
det här ämnet. Dessa klausuler diskuteras således för att "kompensera för de stora risker som tas av
laboratorier ". Därför föreskriver" förhandskontrakten att EU-länderna
kompensera tillverkare för skulder som uppkommit under vissa villkor ".

Hälsosituationen accentuerar staternas svaghet, som ser vaccin som en sin qua
nej att återuppta ett "normalt" liv.

En situation som laboratorierna vill dra nytta av och som driver dem att begära hjälp
och garantier för eventuella framtida fordringar.
Sanofi satte press på ledarna genom att visa sig redo att distribuera sitt vaccin i första hand
Förenta staterna.
Andra laboratorier är naturligtvis på gång inklusive Pfizer / BioNTech och Moderna TX, Inc (skapande
mars 2019, Bill & Melinda Gates Foundation, syfte: att bedöma genomförbarheten av mRNA-teknik
att leverera antikroppskombinationer hos utvalda nyfödda i låga resursinställningar för att minska
effekter av neonatal sepsis i denna utsatta befolkning). 
Dessa två laboratorier anger tillgänglighet av vacciner från januari 2021 eller till och med december 2020
medan Sanofi tillkännager tillgänglighet sommaren 2021.

International Association for Independent and Benevolent Scientific Medicine har publicerats
en informativ artikel om vaccinationskampanjen under förberedelse . 97

”  Rykten som cirkulerade i slutet av vintern angående de projekt som utfördes av vissa industrimän från
Att försöka äventyret med mRNA-vaccinet hade egentligen inte övervägs i Europa,

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

https://www.aimsib.org/2020/11/22/vaccins-anti-covid-en-2020-folie-sanitaire-politique-mediatique-97

finansiär /
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skyddas av restriktiva bestämmelser när det gäller okontrollerad utsläpp
genetiskt modifierade organismer eller genetiskt modifierade organismer.

Men tack vare sommaren, enligt ett nödförfarande genomfört Europaparlamentet
utan ändring eller debatt, godkände producenterna av anti-Covid vacciner omfattande
GMO för att avstå från miljöpåverkan och biosäkerhetsstudier för att vinna

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.bva-group.com/sondages/crise-covid-19-impact-sante-francais/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.aimsib.org/2020/11/22/vaccins-anti-covid-en-2020-folie-sanitaire-politique-mediatique-financiere/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.aimsib.org/2020/11/22/vaccins-anti-covid-en-2020-folie-sanitaire-politique-mediatique-financiere/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.aimsib.org/2020/11/22/vaccins-anti-covid-en-2020-folie-sanitaire-politique-mediatique-financiere/


G O fö  att avstå f ån miljöpåve kan och biosäke hetsstudie  fö  att vinna
tid på tillverkningen av deras produkter, notera att absolut inga vetenskapliga råd

bekräftande av detta exceptionella tillstånd har inte hävdats . 98

Därför sex föreningar, nämligen AIMSIB, Children's Health Defense Europe, Coordination
Medicinsk hälsomiljö, European Forum for Vaccine Vigilance, National League For
Vaccinationsfriheten, Terra SOS Tenible överklagade i oktober till ogiltigförklaring
med Europeiska unionens tribunal (EU-domstolen) för att få ogiltigförklaring av detta
förordning nr 2020/1043 med beaktande av bland annat att "få ett användbart säkert vaccin
och inte farligt är oförenligt med brådskande och avlägsnande av kontrollåtgärder
risk ”och naturligtvis kan inget svar förväntas på flera månader.

Observera dock att denna nedsättande förordning presenteras i artikel 4 som
provisorisk så länge som WHO klassificerar COVID-19 som en pandemi eller kommissionen
Europeiska unionen kommer att erkänna en nödsituation för folkhälsan, men
låt oss komma ihåg att pandemikriteriet redan har modifierats nedåt och att "begreppet
nödsituation 'i folkhälsan kan inte definieras mer vagt, därför
detta farliga tillfälliga tillstånd visar att det kan pågå i många år eller till och med
rättsvetenskap för alla efterföljande hälsobehov, verkliga eller påstådda  ”.

- Ställning av rådet av läkarordern:

International Association for Independent and Benevolent Scientific Medicine har
varnade också rådet av ordningen för franska läkare om genterapi. här är
svar från nämnda förening till ett e-postmeddelande som skickats av rådet av läkare : 99

"(...) 2- Du pratar med mig om" rättsstatsprincipen, fritt och ansvarsfullt val att vägra
care ” : Jag tror att du glömde 2018-avsnittet där spädbarnsvaccinationen
gjordes obligatorisk för elva vacciner mot råd från kollegiet för vårdpersonal,
Jag känner inte att föräldrar kan välja fritt sedan, som du
hör det. När det gäller den fria viljan för invånare som är institutionaliserade i EHPAD att ta emot
en antikovidvaccination efter tydlig och lämplig information ... Är det svart humor
eller är du verkligen övertygad om vad du säger? Administrationen skrattar
astronomiskt för att förkorta livet för denna fångna befolkning och återigen förbjuden
all insamling av data om allvarliga långvariga biverkningar. Vem på allvar

EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2020/1043 av den 15 juli 2020 om98

genomföra kliniska prövningar med humanläkemedel som innehåller genetiskt modifierade organismer
modifierad eller bestående av sådana organismer och avsedda att behandla eller förhindra koronavirussjukdom
(COVID-19), samt leverans av dessa läkemedel
https: // eur - lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32020R1043

https://jdmichel.blog.tdg.ch/apps/print/31132399
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studerat effekterna av influensa-Covid samvaccination hos äldre? Är det här en
ny fas III dold, teoretiskt absolut förbjuden?

3- "Ingen verkligt effektiv behandling mot Covid" : Din position är partisk,
pro-industriell, helt i linje med regeringen, men ljusår borta
vetenskaplig verklighet som beskrivs över hela världen. Tvärtom finns det en mängd produkter
effektiv mot Covid, både förebyggande och botande, publiceras all information:
Vitamin D3, HCQ, azitromycin, zink, artemisinin, ivermektin och denna dag till och med
quercetin-Vit C-bromelain-kombinationen tenderar att visa ett resultat som är åtminstone lika med
Pfizer-vaccin, här är ett originaltryck från Lancet om turkiskt arbete här https: //
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3682517. Du kan också läsa detta, https: //
blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/021220 ... alltid uppdaterad.

4- "De dokumenterade resultaten visar en verklig effekt av vaccinet" : Ditt uttalande
är, förlåt mig, helt fruktansvärt mot vetenskap, förödmjukande för din
läs de två sista AIMSIB-artiklarna. (…) 100

Ingenting, absolut inget vetenskapligt tillåtet har publicerats någonstans
mRNA-produkter, varav två är redo för distribution i barnum eller medicin
nöjesplats . Du förväxlar autentisk vetenskap med en reklamblad, rättvisa förstår inte
aldrig att ordern kunde ratificera en sådan uppgörelse. Jag påminner dig om att Pfizer har varit
bötföll 2,3 miljarder dollar 2009 för falsk reklam och du
ta detta företags försäljningsgrad som kontanter, det är helt ledsen men
tyvärr var det förutsägbart, jag hade förväntat mig det från mitt första e-postmeddelande, för vi måste få dig att prata
så.

5- ”  Även om vaccinet är nyligen och bakåtblicket”: Se till att alla advokater
straffrättsliga kommer aldrig att vara nöjda med en sådan mening för att undvika ansvaret
överväldigande av vaccinerare så snart de första klagomålen om defekt dyker upp
information och brott mot konst. 39, som du noggrant undviker att citera. Hittills dessa
vaccins ne sont pas récents car ils n’existent toujours pas, ne sont même pas pourvu d’AMM
en Europe, et le CNOM les avalise déjà, mais sur ordre de qui? La prochaine étape se
déroulera dans les prétoires, il vous faudra alors défendre une telle position devant des
hommes de lois.
Je suis peu optimiste pour la suite, le scandale sanitaire va exploser très vite car les juges ont
déjà entrepris leurs travaux d’enquêtes et de perquisitions au plus haut niveau de l’Etat. Dans
l’esprit de nombreux magistrats comme de nombreux pénalistes l’affaire Covid-masques-
HCQ-remdesivir-vaccins constituera le scandale du siècle, mille fois celui du sang
contaminé. »

https://www.aimsib.org/2020/11/22/vaccins-anti-covid-en-2020-folie-sanitaire-politique-mediatique-100
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https://www.aimsib.org/2020/11/29/vaccins-anti-covid-surs-et-efficaces-avis-du-conseil-scientifique-de-la-has-
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- Varför kan sars-cov2-vaccinet betraktas som ett ämne som kan skapa ett
fara för andra?

- En expertnot för allmänheten om vacciner med GMO-teknik utarbetas
av Dr Christian VELOR, molekylärgenetiker vid University of Paris-Saclay, president för
CRIIGEN Vetenskapliga rådet : 101

"Användningen av vacciner som levererar viralt genetiskt material (DNA eller RNA) är nytt
eller nyligen. Användningen av genetiskt modifierade virus som vektorer, särskilt för
genterapi eller immunterapi har visat hur de negativa effekterna
är varierade, inte behärskade och kan vara allvarliga. Om försök till immunterapi är
relativt nyligen är misslyckandena med genterapi i nästan 35 år här
Påminn oss. Dessa fel förklaras till stor del av sökandet efter scoop in
nackdel för effektivitet och / eller biosäkerhet . Ett sådant tillvägagångssätt kommer aldrig att tillåta
uppfylla förväntningarna och behoven när det gäller vård.

Men användningen av samma vektorer för vaccination tar ännu en
dimensionera. Genterapi eller immunterapi berör inte bara a
begränsat antal personer men allvarligt sjuka människor. Därför, nej
endast de möjliga biverkningarna påverkar ett litet antal individer men
svårighetsgraden av deras hälsotillstånd och den hälsotillstånd som de befinner sig i
utan tvekan tillåter dig att acceptera ett visst risktagande. När det gäller vacciner, vi
vi befinner oss i en förebyggande process. Detta gäller därför ett stort antal
människor, av vilka de allra flesta har god hälsa (åtminstone med avseende på patologin
som vaccinet ska skydda oss från). Okontrollerade biverkningar skulle ha
därför betydande nedfall, särskilt i en massvaccinationskampanj som
än det som var tänkt att slåss mot Covid-19. Dessa nedfall kan vara katastrofala
naturligtvis på hälsanivå men också på miljönivå (i fallet med
exempel på förökning av nya rekombinanta virus: se avsnitt IV.3.1.). Och faktum
huruvida det är ett förebyggande tillvägagångssätt tillåter inte risktagning .

Därför kräver dessa vaccinkandidater hälsobedömning och
miljödjup som är oförenligt med nödsituationen, oavsett om det är det som resulterar
påtryckningar från beslutsfattande och hälsovårdsmyndigheter eller från branschens vinst
läkemedel ombord i detta vaccinlopp. I sin inramningsnot av 23
Juli 2020 om vaccinstrategin mot Covid-19, Haute Autorité de Santé (HAS)
förklarar: "Inom ramen för Covid-19-pandemin är utmaningen därför att utforma en
det mest effektiva och säkra vaccinet möjligt på rekordtid ”. Detta påstående är ett
nonsens och en avvikelse från en myndighets sida som HAS . 102

Farorna förknippade med egenskaperna hos genetiskt modifierade virusvektorer eller deras
eventuell spridning eller spridning bör behandlas som en del av en bedömning
extremt begränsande miljörisker.

Tvärtom, artiklarna 2 och 3 i den allra senaste europeiska förordningen 2020/1043 enligt vilken
varje klinisk prövning av läkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer
och är avsedda att behandla eller förhindra att Covid-19 undgår tidigare bedömningar av

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


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

GM_C.Vélot-02_Traite-02.pdf

HAR-Stratégievaccinalecontrelecovid-19.102

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-07/
note_de_frame_vaccinal_strategy_contre_la_covid_19.pd f
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hälsa och miljö öppnar dörren till den största slappheten när det gäller utvärdering och
helt mot försiktighetsprincipen.

Dessutom ifrågasätter denna förordning faktiskt den lagstiftning om inneslutning som gäller
genetiskt modifierade mikroorganismer och virus. Denna förordning definierar 4
inneslutningsnivåer (identifierade från 1 till 4, där inneslutningen är desto mer begränsande
att siffran är högre). Hantering av patogena virus kräver inneslutning
minst 2, mycket ofta 3 eller till och med 4. Bestämmelserna i förordning 2020/1043 öppnar
dörr till noll inneslutning även innan du har bevis för hälsosäkerhet och
miljöpåverkan av genetiskt modifierade virus i fråga.

- En expertrapport för allmänheten om nya anti-covid 19-vacciner - mRNA-vacciner -
GMO-vacciner, från december 2020 avslutades enligt följande:103

”  Sammanfattningsvis kräver ankomsten till marknaden av anti-COVID19-vaccin information
transparent, komplett och aktuell, som ännu inte har delats med allmänheten, och
vilket särskilt gör det möjligt för honom att förstå den helt nya klassen av vacciner som är "
experimentella genvacciner ”(tabell nedan). Redan när England började
vaccination av dess befolkning och att det talas om vaccination i Frankrike, äldre personer i
EHPADs, i slutet av december 2020, ville vi genom denna anteckning,
tillhandahålla aktuell vetenskaplig kunskap, särskilt inom epigenetik.

Denna anteckning speglar det nuvarande läget för vår kunskap och förståelse, vårt mål
att informera allmänheten på ett öppet sätt. När vi ger elementen,
denna anti-covid-19 vaccinationskampanj med "mRNA-vacciner" eller "vacciner
GMO ”visar tydligt förmågan att modifiera genomet hos vaccinerade människor, liksom
deras ättlingar, och på ett helt oförutsägbart sätt. I oidentifierbara sammanhang
i den allmänna befolkningen är ändring åtminstone möjlig på epigenetisk nivå,
eller till och med genom integration i våra kromosomer. Risken för att genomet omvandlas permanent
av vissa celler är därför väldigt verklig, utan att någon vetenskaplig data tillåter
att tydligt utesluta denna risk, tvärtom.

I fallet med den experimentella genen mRNA-vaccin , är den vaccinerade ämne modifierade,
som kan assimileras med en GMO, eller snarare en genetiskt modifierad människa, för det är det
förvandlas till ett "produktionsverktyg" av ett viralt protein med risk för reaktion
autoimmun. Denna förändring presenteras felaktigt som "övergående". I alla fall,
den övergående aspekten av modifieringen har inte visats i samband med
MRNA eller GMO, eller deras genetiska effekter, eller till och med epigenetik.

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://criigen.org/wp-content/uploads/2020/10/2020-09_Note-dExpertise-Vaccins-GM_C.V%25C3%25A9lot-02_Traite-02.pdf
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Slutligen kan dessa gen / epigenetiska modifieringar äga rum på vår nivå

spermier, som våra ägg, kan de överföras till avkomman. Detta
risk måste vara föremål för en grundläggande, bred och djupgående etisk diskussion.

Denna rapport belyser läget för vetenskaplig kunskap om dessa verktyg som utgör
grundläggande etiska frågor, särskilt med avseende på principerna i konventionen
d'Oviedo, undertecknat av Frankrike 1997, ratificerades sedan den 13 december 2011 (…). "

Expertis för allmänheten om nya anti-covid 19-vacciner - mRNA-vacciner - GMO-vacciner,103

December 2020 - RITA Seminar - PIIx - December 2020 fransktalande läkare och forskare
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- Oro för många läkare, läkare och professorer:

Detta helt experimentella vaccin (och som vi mer exakt skulle beteckna som "genterapi",
termen "vaccin" är inte riktigt lämpligt) kommer därför snart att inokuleras med våld
bortse från patientens rätt att fritt välja sin behandling och bortse från lagens principer
internationell.
Många specialister uttrycker sin oro.

- Dr Alexandra Henrion-Caude, genetiker, RNA-specialist , under ett utbyte
angående det framtida vaccinet gav också följande förtydliganden (transkription
utdrag från videointervjun ) : 104

”Laboratorierna utvecklar för närvarande ett vaccin i en nödsituation.
Det framtida vaccinet kommer att tillverkas med ny teknik som aldrig har använts
tidigare av produktionsskäl: dessa är RNA-vacciner.

RNA är en molekyl som är grunden för viruset, ett mellanliggande tillstånd mellan molekylen och
protein, som stör många molekyler.

A partir du moment où l’A.R.N. est entré dans une cellule, il est impossible de prédire quels
seront les effets en cascade et il est impossible à l’heure actuelle de maîtriser ces effets.

Ce vaccin SARS-CoV2 est un vaccin expérimental. L’INSERM recherche actuellement 25 000
« volontaires » pour ne pas dire « cobayes » afin de tester ce vaccin.

Jamais aucun vaccin n’a été fabriqué en un an, en principe dix à quinze ans sont nécessaires
pour parvenir à fabriquer un vaccin, qui corresponde aux normes.

Il est à noter qu’aucun vaccin n’a été développé ou fait l’objet de commercialisation contre le
SRAS-CoV ou le MersCov, ce dernier étant pourtant beaucoup plus létal. »



D’autres intervenants, confirment le potentiel dangereux des futurs vaccins/de cette future thérapie
génique:

- Läkare Odile Launay, specialist på infektionssjukdomar : " En tvåmånaders uppföljningsperiod begärdes i

median om de negativa effekterna av vaccinet  ”(...) Om specialist på smittsamma sjukdomar känner till en mycket kort fördröjning,
de som prioriteras vaccineras är de som löper störst risk att utvecklas
en allvarlig form av sjukdomen. " Vi kan därför acceptera att det finns oönskade effekter  ". 105

- Läkare Louis Fouché, anestesi-resuscitator, varning om frånvaron av rekyl

och risken för "retrotransposon" (när RNA transkriberas), vilket anger att 8% av vår
genomet består av omvända transkriptionsvirus . 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

infektions-7800927507

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

reaktioner-på-sociala nätverk-efter-hans-passage-i-morandini-live-denna-morgon-video.html
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- Professor Jean-Daniel Lelièvre, chef för avdelningen för infektionssjukdomar vid Henri-sjukhuset

Mondor i Créteil , vaccinationsspecialist : 107

”Jag är inte här för att övertyga, jag är här för att förklara. Det är en fråga om balans
nytta / risk och för närvarande har vi inte alla element att säkerställa
den absoluta säkerheten för dessa vacciner. (…)

Vi måste vara emot obligatorisk vaccination. (...) Först och främst har alla frihet att vaccineras
eller inte. Då betyder en obligatorisk vaccination att ha perspektiv på en vaccination, vara säker
att denna vaccination är 100% effektiv, att den inte har några biverkningar, att den kommer att göra det
skydda och även skydda andra. Vi saknar alla dessa element för att säga att vi måste
ett obligatoriskt vaccin. "

- Professor Eric Caumes, chef för avdelningen för infektionssjukdomar på sjukhuset Pitié-
Salpêtrière i Paris indikerar att det inte finns några toxicitets- och effektstudier avseende de två
vacciner på gång, men bara pressmeddelanden från laboratorierna
läkemedel . Vi kan inte göra vaccinet obligatoriskt. Detta är en ny typ av108

revolutionerande vaccin, som modifierar DNA och som aldrig har använts förrän nu.

- Professor Christian Perronne, chef för avdelningen för smittsamma och tropiska sjukdomar
Garches sjukhus (92) förklarade i ett öppet brev daterat den 30 november 2020 att:

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://odysee.com/%40MEDIAPORT:d/vaccin-arn:b
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”Det värsta är att de första” vaccinerna ”vi erbjuds inte är vacciner, utan

genterapiprodukter. Vi kommer att injicera nukleinsyror som kommer att orsakatillverkning av viruskomponenter av våra egna celler. Vi vet absolut inte
konsekvenserna av denna injektion, eftersom det är en första hos människor. Och om cellerna i
vissa "vaccinerade" gjorde för många virala element och orsakade reaktioner
okontrollerbar i vår kropp? De första genterapierna kommer att vara RNA, men där
det finns projekt med DNA. Normalt kommer meddelandet från våra celler i våra celler
till RNA, men det omvända är möjligt under vissa omständigheter, särskilt som våra celler
människor har sedan tidernas början så kallade "endogena" retrovirus integrerade i
DNA från våra kromosomer. Dessa "domesticerade" retrovirus som bor i oss är
vanligtvis ofarliga (till skillnad från HIV, AIDS-retrovirus till exempel), men de
kan producera ett enzym, omvänd transkriptas, som kan transkribera bakåt,
RNA till DNA. Således kan ett RNA som är främmande för vår kropp och administreras genom injektion
kodar DNA, precis som främmande, som sedan kan integreras i våra kromosomer. han
det finns därför en verklig risk för att omvandla våra gener permanent. Det finns också en möjlighet,
genom att modifiera nukleinsyrorna i våra ägg eller spermier för att överföra
dessa genetiska förändringar för våra barn. Människor som främjar dessa
genterapier, falskt kallade "vacciner" är trollkarlens lärlingar och tar
franska och mer allmänt medborgare i världen, för marsvin . Vi vill inte
inte blir, som tomater eller majstransgena GMO (organismer
genetiskt modifierad). En medicinsk chef från ett av läkemedelslaboratorierna
tillverkare sa för några dagar sedan att de hoppades på en personlig skyddande effekt,
men att man inte bör hoppas för mycket på en inverkan på överföringen av viruset, därför på
epidemins dynamik. Detta är en förklädd uppfattning att det inte är ett vaccin. A
fyller.

http://www.profession-gendarme.com/communique-du-president-de-la-ligue-nationale-pour-la-liberte-des-107
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- Professor Jacques Cohen, professor i medicin i immunvirologi, juridisk expert
godkänd av kassationsdomstolen , sade i en intervju daterad 4 december
2020 :109

"  Av en serie på 150 vacciner är de första som är tillgängliga RNA - vaccinerna från
Moderna och Pfizer laboratorier: dessa företag gick väldigt snabbt på grund av ett vaccin av denna typ
är lätt att producera. Men det här är en helt ny lösning. De i spetsen gör det inte
respekterar inte nödvändigtvis spelreglerna helt och allt detta tar några
risker. Men med intrycket att vaccinet är en säker lösning, finns det en stor fara i
rusa på de första vaccinerna. (…)

På de ledande RNA-vaccinerna finns det risker för ineffektivitet eller komplikationer.
För tillfället vet vi inte. Det finns inga bevis för deras toxicitet hos människor, liksom
antikropparnas varaktighet och skyddet de ger. Denna första risk för ineffektivitet
ska ses på kollektivnivå och på individnivå Och sedan finns det andra sällsynta risker för

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/
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ska ses på kollektivnivå och på individnivå. Och sedan finns det andra sällsynta risker för
komplikationer från själva vaccinationen.

När det gäller de potentiella biverkningarna bör man komma ihåg att RNA i sig är positivt
inflammatorisk   : det har föreslagits vid behandling av vissa sjukdomar där det fungerar som
interferoninducerare eller som ett adjuvans för andra vacciner. Sjukvården för
Moderna som bor i USA har vidtagit försiktighetsåtgärder för att säga " vi har ingen
garantera att vårt vaccin kommer att kunna stoppa epidemin för nu ” , men vi säger er
att det måste tas ändå eftersom det lindrar sjukdomen eller får den att försvinna in
fler människor vaccineras än ovaccinerade. (…)

Dessa två vacciner har i sina prövningar ett kriterium för att se vem som är sjuk eller inte
patienter, vilket endast är kliniskt. Dessa laboratorier är lättare så att de kan
springa framåt i pelotonet, och lite mindre lastad med skruvningar och försiktighetsåtgärder.
Det enda som är säkert är minskningen av allvarliga former i den vaccinerade gruppen.
Moderna indikerar att det inte är möjligt att veta hur länge skyddet kommer att vara eller om detta vaccin
minska eller inte viral cirkulation . Hur som helst i teorin kommer den enda domaren att vara det
och om 4 till 5 månader, när uppföljningen av den vaccinerade har gått från laboratorietillverkaren till
hela medicinskt samhälle, kommer vi sedan att vara fixade på möjliga biverkningar. "
När det gäller andra vaccinalternativ:

"  Det kinesiska vaccinet är utan tvekan säkrare eftersom det mest bevisade: det är en kopia av vaccinet
antipolio från 1950-talet. Det distribueras i stor utsträckning i Kina av två företag och börjar bli
exporteras. De skulle sälja det till oss om vi frågar dem .... Vaccination bör
börja till exempel inte långt hemifrån i Marocko idag.
I Frankrike tillverkar Valneva SME också ett inaktiverat helvirusvaccin, men det är det
engelska som förbeställde 60 M doser, och jag hörde inte i tillkännagivandena
regering, att en marknadsandel i Frankrike förväntades för detta vaccin som vid
ta allt, verkar säkrare för mig än de andra två Moderna och Pfizer som behålls av
Franska regeringen.
Det finns också Sanofi som har allierat sig med en annan stor, GSK, för att göra ett vaccin och tillhörande MSD
à l’Institut-Pasteur qui seront sans doute prêts en juin pour une diffusion mondiale : ils savent
faire. C’est un autre procédé que ceux des vaccins qui courent en tête. Ces laboratoires ont
choisi de dire, « on ne fait pas comme cela dans l’urgence, on ne sait pas faire, nous on tient
de très gros marchés. On écrasera de notre puissance de production ceux qui auront couru
trop vite s’ils n’ont pas de résultats parfaits », et statistiquement il est peu probable que les
résultats des premiers partis dans la course soient parfaits. »

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

”För politiker, eftersom den ekonomiska situationen är olycklig, är resonemanget det
säg: ”vi vet inte så bra så vi tar dem som kommer ut på toppen”. Vi förbokar
många doser av vacciner. Den franska regeringen litade uteslutande på
rekommendera de 2 RNA-vaccinerna : Gallisk tupp lägger alla sina ägg i samma korg. På
mindre till juni 2021. ”(…)

När det gäller sannolikheten för att ett vaccin kan stoppa epidemin :

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
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När det gäller sannolikheten för att ett vaccin kan stoppa epidemin :

”Du borde inte föreställa dig att vaccinet kommer att lösa allt detta under de första dagarna 2021. Jagär inte ens övertygad om att vaccinet, oavsett vad det än är, i en sådan skala är kapabelt
som potentiellt kan orsaka epidemin ” .

- Biverkningar som hittills är kända med avseende på Pfizer & BioNTech-vaccinet:

I en rapport daterad December 10, 2020 , Food and Drug Administration (FDA) listor110

de potentiella biverkningarna av Pfizer & BioNTech-vaccinet:

- Guillain-Barré syndrom
- Akut spridd encefalomyelit
- Myélite tvärgående
- Encefalit / myelit / encefalomyelit /
- Meningoencefalit / meningit /
- encefalopati
- Kramper / kriser
- stroke
- Narkolepsi och kataplexi
- Anafylaksi
- Akut hjärtinfarkt
- Myokardit / péricardite
- Autoimmun sjukdom
- Död
- missfall
- Andra akuta demyeliniserande sjukdomar
- Icke-anafylaktiska allergiska reaktioner
- Trombocytopeni
- Disseminerad intravaskulär koagulation
- Venös tromboembolism
- Artrit och artralgi / ledvärk
- Kawasakis sjukdom
- Multisystem inflammatoriskt syndrom hos barn
- Sjukdom förstärkt av vaccinet 

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

död / #
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- Särskild punkt angående vaccination av barn eller studenter vid utbildningsinstitutioner:

När det gäller möjlig inrättande, av utbildningsministeriet och ministeriet för
Hälsa gemensamt, en obligatorisk vaccinationskampanj i skolor
och gymnasieskolor, kommer vi ihåg att detta inte är tillåtet enligt lag, i synnerhet om skolan
juridisk ombud gav inte sitt samtycke. 
 
Som en del av diskussionerna vid första behandlingen inför senaten om lagförslaget
nr 1481 för en förtroendeskola (lag utfärdad nr 2019-791 av den 26 juli 2019),
regeringen lade fram ändringsförslag 508 om ändring av artikel 16 ter i lagförslaget (artikel111

sista 53) formulerad enligt följande:
 
"Artikel L. 541-1 i utbildningskoden kompletteras med två stycken med följande lydelse:

Nationella utbildningsläkare kan ordinera diagnostiska förfaranden och, som en
förebyggande, hälsoprodukter. En förordning fastställer listan och receptvillkoren för dessa
hälsoprocedurer och produkter. Dessa handlingar och produkter ersätts av försäkringsfonderna
sjukdom under de villkor som anges i socialförsäkringskoden.
"  Sjuksköterskorna i den nationella utbildningen kan administrera till elever eller studenter
läkemedel som inte är receptbelagda. Undantagsvis och i
protokoll kan de administrera läkemedel som omfattas av
obligatoriskt recept. Ett dekret bestämmer villkoren för tillämpningen av
denna punkt och fastställer listorna över läkemedel som är föremål för och inte receptbelagda
obligatoriskt som sjuksköterskorna i den nationella utbildningen kan administrera till eleverna och
studenter. "

Under diskussionssessionen den 17 maj 2019 i senaten motiverar utbildningsministern
särskilt denna ändring enligt följande genom att upprepa uttalandet om ändringen :  112

”  Herr Jean-Michel Blanquer, minister. Detta ändringsförslag har ett dubbelt syfte.
Först och främst tar det upp artikel 16 ter, som infördes i utskottet, genom att lägga till
redaktionella förbättringar, för att klargöra ramen för recept från läkare
nationell utbildning för vissa hälsoprocedurer och produkter.
(…)
De aktuella handlingarna kommer att vara förebyggande handlingar eller produkter, till exempel en balansräkning
talterapi eller ortopedi, ett vaccin , preventivmedel. En förordning specificerar listan.
(…)
Syftet med andra stycket i ändringen är att lagligt säkra administrationen
till elever eller studenter, av sjuksköterskor för den nationella utbildningen, av läkemedel som inte är
obligatoriskt recept, vars lista kommer att fastställas genom dekret.
Utförs om inget annat anges av en läkare eller vårdnadshavare för barnet ,
övervakad administrering av vissa mediciner möjliggör snabb återgång till klassen eller
gör det möjligt att befria eleven i väntan på en anpassad vård.
(…)
Slutligen säkerställer denna paragraf lagligt administrationen av utbildningssjuksköterskor
nationella läkemedel som är föremål för obligatoriskt recept inom ramen för
protokoll, särskilt det nationella vård - och akutprotokollet som utvecklats av
Ministeriet för nationell utbildning med hälsoministeriet.
Således tenderar detta ändringsförslag att med fördel säkra dessa viktiga dagliga aktiviteter för
studerandes hälsa och utbildning, samtidigt som man respekterar rätten att motsätta sig den
uppenbarligen de juridiska företrädarna för barnet . Det är därför ett pragmatiskt ändringsförslag.

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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Artikel 16 ter i nämnda lagförslag, som blev den sista artikeln 53, censurerades dock av rådet.
konstitutionell, genom beslut nr 2019-787 DC av den 25 juli 2019 (punkterna 13 till 15 ) , som 113

är författningsstridig med tanke på att den här artikeln då inte var relaterad, till och med
indirekt, med bestämmelserna i lagförslaget som ursprungligen lagts till kontoret för
Nationalförsamlingen.

Vi drar därför slutsatsen att de nationella utbildningsläkarna och sjuksköterskorna inte kan
inget fall lagligt administrera ett vaccin till elever eller studenter, vare sig med eller utan
samtycke från deras vårdnadshavare.

De kan under inga omständigheter utföra medicinska handlingar som PCR-test på studenter eller
studenter i motsats till vad vissa rektorat tycks ange via post
nyligen.

***

Därför, i försök att få doser av vaccin, som sannolikt kommer att skapa en
fara för franska medborgare och genom att göra dem obligatoriska för alla, om bara genom terror
och rädsla, när medicinska behandlingar finns och är tillräckliga för att bota sjukdomen
covid-19 kan verkställande direktören göra sig skyldig till terrorhandlingar och brott mot mänskligheten.
Verkställande direktören kan göra sig skyldig till att äventyra personen och andras hälsa.

Offren kan också söka den vaccinerande läkarens fel för fallissemang
information, brott mot artiklarna 39 i koden för medicinsk etik och tillämpning av artiklar
223-1 och 223-8 i strafflagen.

***

SLUTSATS (I):

Dessa handlingar som helhet betecknas som terroristhandlingar som begås i ett organiserat gäng och
brott mot mänskligheten.

Dessa handlingar fördöms av strafflagen och enligt vad som föreskrivs i artikel 422-6 i strafflagen och
artiklarna 213-1 och 213-3 i strafflagen, bortsett från påföljderna för var och en av räkningarna
åtal (livstids fängelse), de som är skyldiga till att begå handlingar
terrorism och brott mot mänskligheten kommer att få sin egendom att konfiskeras.



https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038829161113
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II. UNDERBYGGNING AV TERRORISM MED MEDIER OCH VETENSKAPAR
I KONFLIK AV INTERESS

• Tillämpliga principer:

Artikel 421-2-5 i strafflagen:

"  Faktumet att direkt provocera terrorhandlingar eller göra
att rättfärdiga dessa handlingar straffas med fem års fängelse och böter på 75 000 euro.
Påföljderna höjs till sju års fängelse och böter på 100 000 euro när
fakta begicks med en online-kommunikationstjänst online.

När handlingarna begås genom den skriftliga eller audiovisuella pressen eller
kommunikation till allmänheten online, de specifika bestämmelserna i lagarna som styr dessa
frågor är tillämpliga när det gäller bestämning av ansvariga personer ”.

Artikel R4113-110 i folkhälsolagen :

Informera allmänheten om förekomsten av direkta eller indirekta kopplingar mellan yrkesverksamma
hälsa och företag eller anläggningar som nämns i artikel L. 4113-13 (av
företag och anläggningar som producerar eller driver hälsoprodukter eller med
konsultorganisationer som arbetar med dessa produkter) görs vid presentationen
av denna professionella, antingen skriftligt när det är en artikel avsedd för den skriftliga pressen
eller publiceras på internet, antingen skriftligen eller muntligt i början av sitt tal, när
är ett offentligt evenemang eller ett meddelande för pressen
audiovisuella.

Artikel L4113-13 i folkhälsolagen:

"Medlemmar i medicinska yrken som har anknytning till företag och
anläggningar som producerar eller driver hälsoprodukter eller med hälsoorganisationer
råd om dessa produkter krävs för att göra dessa länkar kända för allmänheten när
uttrycka sig om de nämnda produkterna under ett offentligt evenemang, en undervisning
universitet eller en åtgärd för fortbildning eller terapeutisk utbildning, i
skriftlig eller audiovisuell press eller av någon skriftlig eller online-publikation

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


skriftlig eller audiovisuell press eller av någon skriftlig eller online-publikation.
Villkoren för tillämpning av denna artikel fastställs genom statsrådets dekret.

Överträdelser av reglerna som nämns i ovanstående punkt är straffbara med påföljder.
uttalas av den behöriga professionella ordern ". 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• Tillämpning på fakta:

De vanliga medierna har spelat en viktig roll för att sprida terror och rädsla inom
Fransk befolkning.
De uppmuntrade och samarbetade därmed i de åtgärder och åtgärder som vidtagits. De kan hållas till
ansvarig . 114

Läkare och andra forskare som bidrog till terror utan att avslöja sina konflikter
intressen i media (lobbyister från läkemedelsföretag) kan legitimt vara
hållas ansvarig.



https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/PPA#&gid=1&pid=1114
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III. HANDLINGAR AV MISSBRUK OCH TORTUR / BEHANDLING
INHUMAN MOT BARN: BROTT MOT
MÄNSKLIGHETEN

• Principer som är tillämpliga i straffrätten för fysiskt våld och / eller
psykologisk:

Fysiskt våld:
Fysiskt våld är användning av våld eller våld mot ett barn,
sådan att han skadas eller sannolikt kommer att skadas: träff, bett, brännskada, gift, läkemedel eller
uppmuntra konsumtionen av farliga ämnen (alkohol, tobak, narkotika etc.), kväva , kväva ,
skaka, tränga, drunkna ... Våld mot barn behöver inte vara det
vanligt eller upprepat för att falla inom lagens räckvidd.

Våld mot barn straffas hårt enligt lag.

Varje administrativ myndighet som stöder hälsoåtgärderna i fråga kommer sannolikt att se den
ansvar engagerat.

Vad lo jag säga 115

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


Offer under 15 år
Våld (vanligt eller isolerat) mot en minderårig under 15 år som begåtts av sin far, hans
mor, hans farföräldrar eller någon som har myndighet över honom straffas tills:

• 30 år i fängelse när de ledde till offrets död;
• 20 års fängelse när de resulterade i permanent funktionshinder;
• 10 års fängelse och böter på 150 000 euro när de orsakar allvarliga skador.
• 5 års fängelse och 75 000 euro i böter när skadorna är mindre allvarliga.

Offer över 15 år
Våld (vanligt eller isolerat) begått mot en minderårig över 15 år av sin far eller
mamma straffas tills:

• 15 års fängelse när de resulterade i permanent funktionshinder;
• 5 års fängelse och 75 000 euro i böter när de orsakar allvarliga skador.
• 3 års fängelse och böter på 45 000 euro när skadorna är mindre allvarliga.

Psykologiskt våld:
Psykologiskt våld är aldrig trivialt, a fortiori när offret är barn.
Känslomässig och relationssäkerhet är bland barnets grundläggande behov .

Vad lagen säger
Strafflagen straffar våld oavsett dess natur och straffar det med samma straff.
förstås om det är psykiskt våld.

Konsekvenserna för offren:
Missbruk har alltid allvarliga konsekvenser för barn som är offer för det.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006181751/2018-10-31/115
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Efterverkningarna av felbehandling är inte bara fysiska: ärr eller smärta, störningar
sensoriska, sömnstörningar, förlust av kapacitet, varaktig försämring av hälsan, funktionshinder,
till och med för tidig död. Faktum är att inverkan av missbruk på hjärnan, på psykologi och på
barns utveckling är mycket dokumenterad, med yrkesverksamma som går så långt att de pratar om
psyko-trauma.

Missbruk kan skapa förhållandeproblem, ilska, ångest eller
fortfarande i nöd. I vilket fall som helst kan denna stress ha skadliga hälsoeffekter:

• "Störning av hjärnans utveckling, särskilt vid informationsbehandling,
öka risken för störningar i uppmärksamhet, känslor, kognition och
beteende,

• förändrad utveckling av det biologiska stresshanteringssystemet, vilket genererar en risk
ökad ångest, depression och hjärt-kärlproblem, liksom andra problem
hälsa i vuxen ålder,

• betydande risk för känslomässiga och interpersonella svårigheter, inklusive höga nivåer
negativitet, dålig kontroll över impulser och personlighetsstörningar relaterade till

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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dålig motivation, självförtroende och självsäkerhetsfärdigheter,

• dålig inlärningsförmåga och akademisk prestation, inklusive underskott i
funktioner för utförande och reglering av uppmärksamhet, låg IQ, svårigheter att läsa
och en låg utbildningsnivå. "

Ju yngre barnet desto mer beroende är det av sin omgivning. Således, oaktsamhet
som begås tidigt i livet kan få mycket allvarliga konsekvenser för utvecklingen av
barnet.

• Principer som är tillämpliga i straffrätten i brott mot mänskligheten:

Artikel 211-1 i strafflagen (Brott mot mänskligheten - folkmord):

"Konstituerar ett folkmord faktum, vid genomförandet av en samordnad plan som tenderar till total förstörelse
eller delvis av en nationell, etnisk, ras eller religiös grupp, eller av en grupp bestämd att
på grundval av andra godtyckliga kriterier, att begå eller låta begå, mot
membres de ce groupe, l'un des actes suivants : 
– atteinte volontaire à la vie ; 
– atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ; 
– soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle
du groupe ; 
(…) 
– transfert forcé d'enfants. 
Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. 
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au
crime prévu par le présent article ».

Article 212-1 du Code pénal (Des crimes contre l’humanité - Du génocide):

« Constitue également un crime contre l'humanité et est puni de la réclusion criminelle à
perpétuité l'un des actes ci-après commis en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un
groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique :
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1° L'atteinte volontaire à la vie ;
(…)
4° La déportation ou le transfert forcé de population ;
5° L'emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté physique en
violation des dispositions fondamentales du droit international ;
6° La torture ;
(…)
11° Les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes
souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux
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crimes prévus par le présent article ».

• Principes applicables en droit international:

L'article 3 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
(Rome, 4 novembre 1950 et protocoles n°11 et 14) interdit aux États de pratiquer la torture, ou de
soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou
dégradants. Il s'agit d'une des rares dispositions de la Convention qui ne soit pas assortie
d'exceptions.

"Article 3 – Interdiction de la torture
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants".

L’article 15 est une clause dérogatoire. Il ménage aux États contractants la possibilité, en cas de
circonstances exceptionnelles, de déroger, de manière limitée et supervisée, à leur obligation de
garantera vissa rättigheter och friheter som skyddas av konventionen.

Artikel 15 § 2 skyddar dock vissa rättigheter mot tillämpningen av ett undantag. Enligt
ordalydelsen i denna bestämmelse är de rättigheter som garanteras av: artikel 2 (rätt till liv), utom i fallet med
död till följd av lagliga krigshandlingar; artikel 3 (förbud mot tortyr och
behandlingar); Artikel 4 § 1 (förbud mot slaveri och tvångsarbete); och artikel 7 (inget straff
utan lag).

"Artikel 15 - Undantag i händelse av undantagstillstånd

1. I händelse av krig eller i händelse av någon annan allmän nödsituation som hotar nationens liv,
Den avtalsslutande parten kan vidta åtgärder som avviker från de skyldigheter som föreskrivs i
denna konvention, i den mån situationen så kräver och på villkor att dessa
åtgärder strider inte mot andra skyldigheter som följer av lagen
internationell.

2 Den föregående bestämmelsen medger inte något undantag från artikel 2, utom i fallet med
döden till följd av lagliga krigshandlingar och artiklarna 3, 4 (punkt 1) och 7.

3. Alla höga avtalsslutande parter som utövar denna undantagsrätt ska inneha generalsekreteraren
Europarådet fullständigt informerat om de vidtagna åtgärderna och skälen till dem
inspirerad. Den måste också informera Europarådets generalsekreterare om datumet
till vilka dessa åtgärder upphörde att gälla och bestämmelserna i konventionen
få fullständig ansökan igen ".
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Dessutom antogs konventionen om barnets rättigheter av generalförsamlingen
FN den 20 november 1989 och undertecknades av Frankrike den 26 januari 1990 . Parlamentet, av116

en lag av den 2 juli 1990 godkände ratificeringen som ägde rum den 7 augusti



1990. I enlighet med artikel 49 i konventionen trädde den i kraft den 6 juni
September 1990.

• Som påminnes i cirkulär nr 2014-088 av den 9 juli 2014 om de interna förordningarna
institutionella typ av offentliga förskolor och grundskolor (BO de l'Education
Nationellt nr 28 av den 10 juli 2014) , artikel 28 i konventionen om rättigheter för117

barnet föreskriver att:

"Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att disciplinen
skolan tillämpas på ett sätt som är förenligt med barnets värdighet som varelse
mänskliga och i enlighet med denna konvention ”.

Följaktligen måste skolans interna regler specificera att "varje kroppsstraff eller
förödmjukande behandling är strängt förbjudet ”.

Eleverna ska skyddas från alla förnedrande ord eller beteenden och respekteras i
deras singularitet. Dessutom måste de dra nytta av garantier för skydd mot våld
fysisk eller moralisk (...) ".

• I artikel 36 i barnkonventionen anges att:

"Konventionsstaterna ska skydda barnet mot alla andra former av exploatering som påverkar
någon aspekt av hans välbefinnande ”.

• I artikel 37 i konventionen om barnets rättigheter anges att:

”  Konventionsstaterna ska se till att
a - Inget barn får utsättas för tortyr eller för grymt, omänskligt eller
förnedrande ”(…).

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) “Barnmisshandel inkluderar alla
former av fysiska och / eller emotionella övergrepp, sexuella övergrepp, försummelse eller
oaktsam behandling eller kommersiellt eller annat utnyttjande som orsakar verklig skada eller
potential för barnets hälsa, överlevnad, utveckling eller värdighet i sammanhanget
en relation av ansvar, förtroende eller makt . " 118

• Tillämpning på fakta:

Skyldigheten att bära en mask infördes på barn genom artikel 36 i dekret nr 2020-1310 av
29 oktober 2020 föreskriver de allmänna åtgärder som är nödvändiga för att hantera epidemin
COVID-19 som en del av hälsotillståndet liksom genom Health Protocol of 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

är-barn-missbruk-

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143119
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Oktober 2020 om rekommendationer, utfärdade av ministeriet för nationell utbildning och
Ungdom.

Den här åtgärden leder till övergrepp och förnedring mot barn
från Frankrike av följande skäl:

- French French Pediatric Society bekräftar genom ett pressmeddelande daterat 27 augusti 2020 att: 120

"  Vår kunskap om detta virus har förbättrats mycket, även om det kvarstår
oklarheter. Det råder nu enighet om att barn, och särskilt de av
mindre än tio år, bidrar inte signifikant till överföringen av COVID19. De
Överföring mellan barn eller från barn till vuxna är mycket sällsynt. Det är den vuxna
som är den vanligaste sändaren för denna infektion. Det är också mycket
troligtvis att ett barn som utsätts för ett förorenande fall blir mindre smittat än en vuxen:
olika rapporterade undersökningar visar en mycket lägre infektionsgrad hos barn,
jämfört med det som observerats hos vuxna.
Slutligen bör man komma ihåg att barn ofta är när de smittas
asymtomatisk.
Barninfektioner som kräver sjukhusvistelse är sällsynta och står för 1% av
alla sjukhusvistelser kopplade till COVID19 ”.

- WHO och UNICEF villkorar det möjliga beslutet att införa masken från 6 år till
flera faktorer (kumulativa villkor ) : 121

Faktum är att dessa organisationer rekommenderar att beslutet att använda en mask för
barn i åldern 6 till 11 år baseras på följande faktorer:

• En hög överföring i det område där barnet bor
• Den barns förmåga att använda en mask korrekt och säkert.
• Tillgång till masker, samt möjligheten att tvätta dem eller byta ut dem i vissa

sammanhang (som skolor och barnomsorg)
• En ordentlig vuxenövervakning och instruktionerna till barnet i hamnen och

säker maskborttagning
• Potentiell inverkan av bärande mask på lärande och utveckling

psykosocialt, i samråd med lärare, föräldrar / vårdgivare och / eller leverantörer
hälsa

• Barnets specifika sammanhang eller interaktioner med andra människor
med hög risk att utveckla allvarlig sjukdom, såsom äldre
och de med andra befintliga förhållanden

- Enligt många experter leder bärande av mask till : 122

‣ Nöd och fobi, psykisk störning,
‣ Utvecklingsstörning (kognitiva försämringar), 
‣ Försvagat immunförsvar, 
‣ Minskad syresättning av hjärnan och kroppen som helhet, 

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-barn-och-masker-relaterade-till-covid-19

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/02/bas-les-masques-310326.html122
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‣ Utveckling av dermatologiska sjukdomar, 
‣ Ökad sårbarhet från bakterier, virus, svampar, stafylokocker

sannolikt att ingå i felaktigt använda masker,
‣ Ökad närvaro av stresshormonet i blodet . 123

Bortsett från skyldigheten att bära en mask, faktumet att ha påfört familjer i Frankrike terror
och att ha isolerat barnen från sina släktingar genom att införa dem tanken att de utgör en fara för deras
familj och en helt kriminell process, som sannolikt kommer att ge allvarliga psykologiska konsekvenser.

SLUTSATS (III) :

Åtgärder för misshandel och förnedring som förbjuds enligt strafflagen har verkligen begåtts mot
barn från Frankrike.
Handlingar som kvalificerar sig som ett brott mot mänskligheten, som påverkar det fysiska, psykologiska och
barns moraliska och mer allmänt för deras välbefinnande begicks i Frankrike.

Genom ett interimistiskt beslut, utfärdat den 3 december 2020 (nr 446681, 446693,
446701,446706,446711,446713,446714,446717,446718,446721,446725,446726,446771,446919,
446950,446973,447068,447101,447108,447117,447136,447149,447178), statsrådet
anser att det inte påverkar att bära en mask som är obligatorisk för barn från 6 år
barnens bästa.

Detta beslut togs utan instruktioner, utan meddelande av föräldrarnas förfrågningar till
utan att bli hörd.

På statsrådet:

”Om föräldrar hävdar att masken sannolikt främjar inlärningssvårigheter,
denna omständighet kan inte ses som oproportionerligt påverkar
barnet, med tanke på att det fortfarande är mycket nytt .

I förfrågningarna anges de risker som bärande av en mask skulle skapa för barnets hälsa. HCSP
konstaterar för sin del, (..) att det inte finns någon verklig kontraindikation för att bära en mask hos barn
över tre år. Han uppskattar att risken för hyperkapnia orsakas av långvarig bärande av en mask
verkar ha inga respiratoriska eller neurologiska återverkningar och att om, hos barn med
svår andningspatologi, ökat andningsarbete genom masken kan leda till
obehag, deras hälsotillstånd utsätter dem för allvarliga former av Covid-19 och att ha på sig en mask är en
nödvändiga åtgärder för att skydda dem.  "

***

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-children-and-masks-related-to-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-children-and-masks-related-to-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/02/bas-les-masques-310326.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-children-and-masks-related-to-covid-19
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
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BILAGA 2

Uttalande av Harvey A. Risch, MD, doktorsexpert i epidemiologi, School of Public Health of
Yale

Senatorer och kollegor: Tack för att ni organiserade utfrågningen. Vi förstår alla sjukdomen
endemisk som vi möter, att vi måste möta den och inte
dölj det i hopp om att det kommer att försvinna. Jag skulle vilja ge er min åsikt.

I maj i år fann jag att resultaten av studier om ett läkemedel föreslogs att behandlas
Kovid, hydroxiklorokin, förvrängdes av vad jag tyckte då var en rapport
slarvig. Dr McCullough berättade för oss hur Covids sjukdom utvecklas i faser från och med
florida lunginflammation viral replikering genom attack på flera organ. Replikering
viral är ett polikliniskt tillstånd, men lunginflammation som fyller lungorna med skräp från
immunförsvaret är gästvänligt och kan vara livshotande. Vi hörde också
säg att varje fas, varje patologisk aspekt av sjukdomen, måste ha sina egna behandlingar
som gäller för sina egna biologiska mekanismer. Så jag var uppriktigt sagt
förvånad över att studier av sjukhusbehandling presenterades som tillämpliga på
öppenvård, i strid med vad jag lärde mig på medicinska skolan om hur man behandlar
patienterna.

Vi kommer äntligen att förstå varför, under de senaste sex månaderna
statlig forskning har investerat miljarder dollar i utvecklingen av
patenterade läkemedel och dyra vacciner, men nästan ingenting vid öppenvård
tidi t d fö t d fö tt h t d i D t ä i t d t i k



tidigt, den första raden av svar för att hantera pandemin. Det är inte det vi saknar
läkemedelskandidater i studien hade vi ett antal lovande agenter. Men jag

tror att den tidiga förvirringen mellan sjukhus- och öppenvårdssjukdomar gjorde det möjligt att
dra slutsatsen att poliklinisk sjukdomsbehandling har studerats och befunnits vara
ineffektiv. Denna ologiska förutsättning fick mig att undersöka bevisen för behandlingarnas effektivitet.
ambulatorisk.

Jag upprepar: vi granskar bevisen för tidig behandling av polikliniker på hög nivå
risk för att förhindra sjukhusvistelse och dödlighet. Det är allt. Behandlingen bör börja inom
de första fem eller så dagarna efter symtomen. Behandling av äldre patienter eller
som lider av kroniska sjukdomar som diabetes, fetma, hjärtsjukdom,
lungsjukdom, njursjukdom, immunförsvar, sjukdomsöverlevande
cancer, etc. Det är de människor som troligen kommer att dö av Covid, och det är de som har gjort det
mest i behov av skydd. Jag försökte få rapporter om alla studier om alla
Läkemedel för tidig behandling av högriskpatienter. Jag tittar på
litteratur dagligen. Och det jag hittade är faktiskt ganska anmärkningsvärt. Vad jag observerade,
är att trots positiva rapporter om ett antal läkemedel, varje studie på
poliklinisk användning av ett läkemedel, hydroxiklorokin, med eller utan medel
stöd har visat en väsentlig fördel när det gäller att minska risken för sjukhusvistelse
och dödlighet.

Dessa studier delas in i två huvudtyper. Den första är en randomiserad kontrollerad studie i
dubbelblind, och den andra är en icke-randomiserad men fortfarande kontrollerad studie. Du hörde
olika regeringspersoner och forskare säger att randomiserade kontrollerade prövningar
utgör den starkaste bevisen. Många av dessa människor sa också det
Slumpmässiga försök är den enda tillförlitliga formen av bevis. Det finns viss sanning i dessa
påståenden, men det finns också många lögner. Vi vet till exempel att den stora
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majoriteten av läkemedel som används för att behandla hjärtsjukdomar har fastställts genom försök
inte slumpmässigt. Kolesterolsänkande läkemedel användes ofta redan tidigare
randomiserade prövningar utförs inte. Azitromycin, det vanligaste antibiotikumet
hos barn, har inte fastställts genom randomiserade studier. Idén att endast randomiserade försök
ge tillförlitliga bevis är en förenklad uppfattning som kan låta bra i teorin, men
jämförelse mellan randomiserade och icke-randomiserade studier är något som faktiskt har varit
omfattande studerat i medicinsk litteratur. Jag är epidemiolog eftersom, även om jag gillar
biologiska teorier, jag utvecklar dem hela tiden för att studera hur naturen fungerar, men
det är från mänskliga empiriska data som vi lär oss hur
verkligen naturen.

Och vi har enorma mängder empirisk data som visar att försöken
randomiserade och motsvarande icke-randomiserade studier ger samma svar. Dr Tom
Frieden, tidigare regissör för CDC, skrev en lång uppsats i New England Journal of
Läkemedel som visar att icke-randomiserade studier kan ge ganska
övertygande, särskilt när det görs noggrant för att förklara orsakerna till
vilka patienter som fick drogen och särskilt när omständigheterna är sådana att
kostnaden för att vänta på randomiserade försök innebär betydande sjukdomar och dödlighet
de vi har sett i år. Men Dr. Friedens uppsats, även om det är auktoritativ, gör det inte
ger endast ögonblicksbilder av empiriska bevis för sina observationer. Det verkliga beviset
kommer från en metaanalys utförd av Cochrane Library Consortium, a



Brittisk internationell organisation bildades för att organisera resultaten av medicinsk forskning
för att underlätta evidensbaserade val om hälsoinsatser. De
Cochrane-forskare har tittat på vad som involverar tiotusentals jämförelser mellan
randomiserade studier och deras icke-randomiserade motsvarigheter och fann att båda typerna
studier kom till nästan identiska slutsatser. Detta är ett verkligt bevis på att det goda
icke-randomiserade studier har lika viktiga bevis som försöken
slumpmässigt. Stora mängder konsekvent empiriskt bevis är bevis, inte
troliga men förenklade antaganden, oavsett vem som säger dem.

Så vad fick jag reda på om tidig användning av hydroxiklorokin hos patienter
högriskpatienter? Det första är att hydroxiklorokin är extremt säkert.
Sunt förnuft säger oss att ett läkemedel som har använts säkert i 65 år av hundratals
miljoner människor i tiotals miljarder doser över hela världen, ordinerade utan
rutinundersökning av elektrokardiogram, administrerat till vuxna, barn, kvinnor
gravida och ammande mödrar, bör vara säkra när de används i den inledande fasen av replikering
virussjukdom som i detta skede liknar en förkylning eller influensa. I själva verket en studie
genomförda av forskare vid University of Oxford visade att i 14 stora databaser
internationella medicinska register över äldre patienter med reumatoid artrit, nr
signifikant skillnad observerades i all mortalitetsdödlighet för patienter
som har eller inte har använt hydroxiklorokin. Oxford-utredare undersökte också
hjärtarytmier och fann ingen ökning för användarna
av hydroxiklorokin. Denna ökning har observerats hos mer än 900 000 användare
av hydroxiklorokin. Denna fråga diskuteras i detalj i min artikel publicerad i
American Journal of Epidemiology i maj. Idag publicerade FDA 1 juli på sin webbplats
webb en varning angående användningen av hydroxiklorokin hos ambulerande patienter,
men vi kan diskutera det senare; FDA har inte haft systematiska bevis i
öppenvårdspersonal och felaktigt extrapolerats från öppenvård till öppenvård, vilket resulterar i
som jag sa tidigare inte var giltig.

Om studier av tidig användning av hydroxiklorokin hos ambulerande patienter
med hög risk visade var och en av dem, och det finns nu sju, betydande fördelar:
636 öppenvårdspersonal i São Paulo, Brasilien; 199 patienter på kliniken i Marseille, Frankrike; 717
patienter genom ett stort nätverk av HMO i Brasilien; 226 patienter på äldreboenden i Marseille;
1 247 polikliniker i New Jersey; 100 patienter i vårdinrättningar
i Andorra (mellan Frankrike och Spanien); och 7892 patienter över Saudiarabien. Alla dessa
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studier fokuserar på tidig behandling av högriskpatienter och alla har visat
en minskning av sjukhusvistelser eller dödsfall med cirka 50% eller mer. Den saudiska studien var en
nationell studie och visade en femfaldig minskning av dödligheten för hydroxiklorokin plus
zink kontra zink ensam. Inte en enda dödlig hjärtarytmi rapporterades bland dessa
tusentals patienter, hänförliga till hydroxiklorokin. Dessa är icke-randomiserade studier men
kontroller som har publicerats.

Nu vet vi också att alla polikliniska randomiserade kontrollerade studier av detta
år tillsammans visar en statistiskt signifikant fördel. Dessa sex studier omfattade
vanligtvis hos mycket yngre patienter, varav endast en bråkdel hade hög risk,
så att de, individuellt, hade för få sjukhusvistelser eller dödsfall för att vara
statistiskt säkerställt. Men de föreslog alla lägre risker med användning av
hydroxiklorokin, och när de analyserades tillsammans i en metaanalys, som min
kollegor och jag fann att denna lägre risk var statistiskt signifikant i



kollegor och jag fann att denna lägre risk var statistiskt signifikant i
alla studier.

Vi har tillbringat de senaste sex månaderna med formell regeringspolitik och
varning mot tidig öppenvård, med betydande investeringar
vaccin och dyra nya behandlingar som ännu inte har varit
bevisat och nästan inget stöd för billiga men användbara läkemedel, och en fjärdedel av en miljon
Amerikaner har dött av detta misshandlade tillvägagångssätt. Även med lovande nya vacciner,
vi har praktiskt taget ingen information om deras effektivitet hos äldre och avancerade patienter
risk, där det är känt att vacciner mot andningsvirus är dåligt effektiva;
det kommer att ta flera månader innan de är allmänt tillgängliga. och vi vet inte
hur länge immuniteten mot vaccinet kommer att vara, eller till och med om vaccinerna fungerar
mutantstammar av viruset som ökar. Som jag har sagt många gånger har
bevis för fördelarna med hydroxiklorokin som används tidigt hos patienter
högriskambulatoriska vårdsystem är extremt starka och bevisen för dess skadliga effekter är lika
fast. Beviset uppväger tydligt bevisen för riskerna / fördelarna med
remdesivir, monoklonala antikroppar eller den svåranvända bamlanivimab som FDA har
godkänd för tillstånd för nödsituationer, samtidigt som användningsbehörighet nekas
akut hydroxiklorokin. Denna uppenbara dubbla standard för hydroxiklorokin måste vara
omedelbart upphävs och begäran om tillstånd för akut användning godkänd. Detta är hur
att vi ska gå ut på vägen till tidig öppenvård och reduceras
betydande dödlighet. Tack.
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BILAGA 3

Coronavirus på Sicilien, falsk diagnos. Codacons fördömer:
"Ovaliderade prover utan diagnosvärde".

SICILY - Ett pressmeddelande kommer direkt från Codacons och vi publicerar det i sin helhet här-
nedan, som belyser en fråga som avkänts av några kända forskare
internationell. "Covid-19-proverna valideras inte och har inget diagnostiskt värde".

”Uppgifterna bakom Covid-19 nödproklamationer kan vara helt opålitliga.
Diagnos av Covid-19 med 78 olika vattentoppar, varav ingen har validerats, utvärderats och godkänts
i förväg och vars tillförlitlighet till och med har certifierats av Europeiska kommissionen och institutet
högre hälsa.

Detta rapporterade Codacons och den italienska föreningen för patienträttigheter - artikel 32 med
ett klagomål ingett till nio åklagare på Sicilien (Palermo, Catania, Syracuse, Ragusa, Caltanissetta,
Enna, Agrigento, Trapani och Messina), som begär tillräckliga utredningar för bedrägeribrott,
grovt bedrägeri för att erhålla offentliga medel, falsk ideologi och mord.

Med ett gemensamt uttalande, dr Fabio Franchi Medico, specialist inom smittsam sjukdom i virologi, Dr.
Antonietta Gatti, expert inom nanopatologi, Dr Stefano Montanari, farmaceut, forskare
forskare och nanopatolog, och prof. Stefano Scoglio, kandidat till forskare för Nobelpriset
of Medicine 2018, allt i sin egenskap av experter och vetenskapliga forskare, med hänvisning till användningen
så kallade Covid-19-tester (som är i centrum för den nuvarande hanteringen av undantagstillståndet kopplat till det kända problemet
av Covid-19), fann att testresultaten är helt opålitliga och att "fortsätter att
använda tester för att erhålla data för att bestämma tillstånd för nödproklamationer,
enskilda karantäner eller gruppkarantäner, och att införa begränsningar och nedläggningar, från skolor till
företag och familjer, är praktiskt taget utan vetenskaplig grund ".

I synnerhet, enligt professor Stefano Scoglio, som samordnade undersökningen och genomförde studien, "testerna
Covid-19 producerar upp till 95% falska positiva: certifierade av Higher Institute of Health ".

Detta innebär att det hittills inte finns någon specifik markör för viruset och därför ingen standard.
tillåter pålitliga prover att tas.

I huvudsak skulle Covid-19-pinnen, svalget eller näsan, inte ha något diagnostiskt värde.

Ett stort företag kan gömma sig bakom det stora antalet (falskt) positiva prover
gästfri. Enligt orden från den tidigare chefen för civilskydd Guido Bertolaso   är sjukhus inte det
beröva inte patienter med Covid på grund av de höga ersättningarna för sjukhusvistelse.

Codacons Sicilien och artikel 32 AIDMA - Italian Association of Patients Rights - säger Mr. Bertolaso.
Carmelo Sardella med klagomålet - begär därför ett provande beslag av vattnet
Covid-19 närvarande i territoriet, för att utföra en lämplig expertis på de olika testerna i
för att verifiera giltigheten hos pinnpappret för att diagnostisera SARS-
CoV-2, identifiera förfalskade enheter som illegalt släppts ut på marknaden, kontrollera att test är
används på ett sätt som överensstämmer med den avsedda användningen och för att säkerställa att alla andra villkor följs
testernas giltighet ".

Newssicilia.it -   11.17.2020 (DeepL-översättning)

https://newsicilia.it/sicilia/coronavirus/coronavirus-in-sicilia-false-diagnosi-condacons-denuncia-scienziati-
svabbar-inte-validerade-och-utan-diagnosvärde / 615489 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BILAGA 4

"  Nürnbergkoden  " är en lista över tio kriterier som ingår i domen i rättegången mot
Nürnbergs läkare (december 1946 - augusti 1947)

1. Det mänskliga subjektets frivilliga samtycke är absolut nödvändigt. Detta betyder att personen
berörda måste ha rättslig förmåga att samtycka. att den måste placeras i ett läge att träna
fri makt att välja utan ingripande av något element av kraft, bedrägeri, begränsning,
bedrägeri, bedrägeri eller andra underhandliga former av tvång eller tvång; och att hon måste
ha tillräcklig kunskap och förståelse för vad detta innebär, så att
låta ett välgrundat beslut fattas. Denna sista punkt kräver att innan du accepterar a
testpersonens positiva beslut görs det för honom: naturen, varaktigheten och
erfarenhet; metoderna och sätten med vilka det kommer att genomföras; alla olägenheter och risker
som rimligen kan förväntas; och konsekvenserna för hans hälsa eller person, vilka
skulle kunna hända som ett resultat av hans deltagande i experimentet. Skyldigheten och
ansvaret för att bedöma samtyckkvaliteten ligger på varje person som tar
initiativ från, styr eller arbetar med upplevelsen. Det är en skyldighet och ett ansvar
personlig som inte kan delegeras utan straffrihet;

2. Upplevelsen måste vara sådan att den ger fördelaktiga resultat för samhällets bästa,
omöjligt att erhålla med andra metoder eller studier, och inte slumpmässigt eller överflödigt
natur ;

3. Experimentet måste konstrueras och baseras på ett sådant sätt på resultaten från djurförsöken
och kunskap om sjukdomens naturhistoria eller andra problem som studeras, att resultaten
förväntade motiverar genomförandet av experimentet;

4. Experimentet måste genomföras på ett sådant sätt att allt lidande och skada undviks,
fysisk och psykisk, inte nödvändig;

5. Inget experiment bör utföras när det på förhand finns anledning att tro att döden eller
inaktiverande skador kommer att inträffa; utom kanske i de experiment där läkare
experimenterar fungerar också som ämnen;

6. Den risknivå som ska tas bör aldrig överstiga den humanitära betydelsen av EU
problem som ska lösas av erfarenhet;

7. Åtgärder måste vidtas och de medel som tillhandahålls för att skydda testpersonen mot
eventuella skador, svagheter eller dödsfall;

8. Experiment bör endast utföras av vetenskapligt kvalificerade personer. mest
En hög grad av professionell kompetens bör krävas genom hela upplevelsen, av alla dessa
som leder eller deltar i det;

9. Under experimentets gång måste människan vara fri att avsluta experimentet.
om han har uppnått det fysiska eller mentala tillstånd där fortsättningen av upplevelsen verkar för honom



omöjligt;

10. Under experimentets gång måste forskaren som ansvarar för det vara redo att avbryta det vid
när som helst, om han har fått leda till att tro - i utövandet av god tro, på kompetensen hos
hög nivå och noggrant bedömning som krävs av honom - bara en fortsättning på upplevelsen
kan leda till personskada, funktionshinder eller dödsfall.
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