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Stoppa ”vaccineringarna”, rannsaka Coronabrottet och repatriera samhället!

Till den det vederbör 

1. Medan Titanic sjunker

”Medan Titanic sjunker
Båten är fullbesatt. Topparna inom politik, myndigheter, företag, organisationer och massmedia är 
på sitt livs resa. Nu ska Coronasuccén firas och det ordentligt.

Maten är delikat och dryckerna excellenta. Det är fest. På dansgolvet tar passagerarna ut 
svängarna allt vildare. Men skeppet har stora revor i skrovet – bristen på laglighet, etik och moral 
ökar slagsidan. Och vattnet stiger under dansen. Men varför bekymra sig om lite vatten. Man är ju 
i gott sällskap bland de sina på lyxbåten. De som festar allt vildare – WEF, WHO, CDC, FDA, 
Pfizer, Moderna, Gavi, Covax... Ja, här finns det många, som kan sponsra champagnen.

Men nu finns snart ingen återvändo. Skeppet sjunker allt mer, slagsidan ökar och sanningens 
ögonblick närmar sig. Dessvärre finns även osynliga passagerare ombord – hela den övriga 
mänskligheten. 

Dock, sjöräddningen har fem i tolv varslat faran och rycker ut. Och den jobbar effektivt och snabbt.
Skadorna i skrovet – lagbrotten – tätas. Paragraferna, som klargör brotten mot mänskligheten, 
kommer till användning. Lagning i form av lagföring blir skeppets räddning.”

En allegori om Coronabrottet av undertecknad.

2. Stoppa ”vaccineringarna”, rannsaka Coronabrottet

De så kallade vaccineringarna är egentligen förbjudna medicinska experiment. Läkare och andra 
experter kräver därför ett omedelbart stopp för denna illegala verksamhet – se vidare under kapitel 
3, punkt 7 nedan! Experimenten utgör en kärnpunkt i en kommande rättsprövning av brott mot 
mänskligheten under den så kallade pandemin.

Rättsprövningen handlar om det största bedrägeriet mot mänskligheten i historien. Denna intrig 
finns väl belagd i officiella sammanhang, såsom på hemsidan för World Economic forum (WEF). 
Som framgår i fortsättningen av detta dokument använder en global maktelit en förfalskad pandemi,
för att maximera sin kontroll samt avskaffa demokratin och friheten för jordens människor. En 
planering av pandemin – Event 201 – genomfördes i regi av WEF och Bill&Melinda Gates 
Foundation så sent som i oktober 2019, se hemsida. Den kan därför mer korrekt kallas plandemi.

Exekutören av plandemin är WHO i förening med Big Pharma och Big Tech. Genom ett gigantiskt 
medicinskt experiment i kombination med digitalisering och 5G, ska friheten strypas och 
mänskligheten förslavas. Regeringar och deras myndigheter har lurats att följa denna agenda, som 
underbyggs av en massmedial skrämselpropaganda av aldrig skådad omfattning. En massiv 
indoktrinering, som snarast skapat en masspsykos av bedragna människor runt om i världen.
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Denna kabal innebär grova brott mot mänskligheten. Den tidigare vicepresidenten i Pfizer, Mike 
Yeadon, varnar till och med för att ”vaccineringarna” kan vara en del i en agenda för att minska 
jordens befolkning (bilaga 1). Men nu närmar sig verkligheten för de misstänkta brottslingarna. En 
rättegång förbereds för fullt mot förövarna, den största sedan andra världskriget. 

Bakom rättsprocessen står ett team på över 1000 advokater och 10000 medicinska experter under 
ledning av dr Reiner Fuellmich. Rättegången avser brott mot de lagar, som stiftades efter andra 
världskriget i syfte att förhindra brott av den karaktär som begicks under nazismen. Alltså brott mot 
Genevekonventionen IV från 1949, en Nurnbergrättegång 2.0!

Primärt avser brotten;
1. Underlåtenhet att använda existerande botemedel. Eftersom sådana finns är medicinskt
    experiment på enskild person förbjudet
2. De så kallade vaccineringarna är medicinska experiment 
3. Informerat samtycke saknas – måste ske vid medicinska experiment
Se vidare om brottsrubrikerna i bilaga 2 och ta del av en längre intervju med Reiner Fuellmich i 
bilaga 3.

En grupptalan mot ansvariga har ingetts till Högsta Domstolen i Kanada, bilaga 4. Och en stämning 
har inlämnats mot Sverige tillsammans med Norge, Danmark och Polen för brott mot 
mänskligheten vid internationella brottsdomstolen i Haag, ICC – bilaga 5.

Under det dryga år som gått sedan utropandet av pandemin har – förutom inom juridiken – skett en
kraftig devalvering i samhället även av politik, vetenskap, etik och moral. De kostnader, som 
åsamkats världens länder överstiger vida, det man påstår sig ha vunnit i bekämpandet av viruset. 
Förödelsen är av oanade mått räknat i förlorade människoår, fysisk och psykisk ohälsa, 
samhällsfunktionalitet och ekonomi.

Och runt om i världen protesterar allt fler mot restriktionerna, kräver friheten åter och att 
”vaccineringarna” ska upphöra. Den 15 maj skedde nya demonstrationer, som samlade enorma 
deltagarskaror, och den 24 juli sker ännu en manifestation, se bilaga 6. Den pågående 
konspirationen tilltar och fjärmar sig allt mer från det normala, vilket uppdagas i fråga efter fråga. 

Lögnerna från etablissemanget bara växer – en beprövad strategi från tidigare despotism, såsom 
under nazismen. Ju grövre lögner, desto svårare för människan att tro att man ljuger, verkar vara 
receptet. Se vidare nedan.

3. Repatriera samhället!

Efter ett drygt år av restriktioner är samhället ordentligt nedkört. Det behövs därför en omfattande 
återuppbyggnad. Nedan följer viktiga punkter i en sådan.
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1. Någon pandemi har inte funnits – samhällets åtgärder måste rättas upp
Grunden till WHO:s proklamation var så kallade PCR-tester och prognoser om extremt många 
sjuka och döda. Ingendera av punkterna var relevanta, någon pandemi i egentlig mening har sålunda
aldrig funnits. Sjukvården ska vara säkerställd men övriga åtgärder måste vara adekvata och stå i 
proportion till virus farlighet, vilket inte varit fallet. WHO har agerat högst bedrägligt, vilket 
avslöjats av en fd anställd i hög position i organisationen, dr Astrid Stuckelberger. Se intervju med 
Stuckelberger i bilaga 8 och text med henne på hemsidan ”finalhour.substack.com, The corruption 
of the WHO, Astrid Stuckelberger.”

2. Testerna är missvisande och ska inte användas
PCR-testerna, som används för diagnos, är oanvändbara för ändamålet. Detta enligt uppfinnaren av 
testet – nobelpristagaren i kemi – Kary Mullis. Ett grundproblem är att själva viruset, benämnt sars 
cov-2, aldrig isolerats. Det man kallar Covid 19 är sålunda inget definierat virus. Covid 19 är 
förekomst av fragment av virus men hanteras som ett komplett sådant. Vid testandet kan man 
sålunda endast finna fragment av virus. 

Och ju fler cykler man använder i ett test, desto större möjlighet att hitta fragment. Normalt testar 
man med så många cykler att 97 % av de positiva provsvaren är falska, eftersom de inte mäter  
något som kan utgöra en fara. Testandet mäter inte heller om det föreligger någon infektion och 
sålunda inte om smittsamhet föreligger. Denna form av testande är ett lurendrejeri och måste därför 
upphöra!

3. Överdrifter om dödligheten av viruset måste få ett slut
Dödstalen i Sveriges hela befolkning låg 2020 på i stort sett samma nivå som under en normal 
influensasäsong. Enligt Socialstyrelsen uppgick överdödligheten till endast 3 %. En överdödlighet 
som kan förklaras av förtida dödsfall på grund av misshandel av äldre på äldreboendena och 
nedstängningarna. Dessutom för jämförelser bakåt i tiden, kan nämnas att 2019 var ett ovanligt 
beskedligt influensaår.

4. Statistiken om döda av Covid 19 måste vara korrekt
Uppgifterna om antalet döda av Covid 19 har varit vilseledande och orsakat onödig oro hos 
befolkningen. Den statistik, som kontinuerligt pumpats ut i massmedia har angett antal döda i Covid
19. Detta har gett intrycket att man dött just av viruset medan detta oftast inte varit huvudorsak till 
dödsfallen. En mer nyanserad rapportering måste ske.

5. Jakten på att hitta smittade måste upphöra
Redan under Spanska sjukan för hundra år sedan konstaterades att smittspridningen, oavsett graden 
av nedstängning, var densamma runt om i Norden. Den överdrivna jakten på att stoppa spridningen 
av smitta måste därför upphöra. I stället bör smittan få ha sin gång, så att immuniteten hos 
befolkningen kan öka. Och dessutom är den vetenskapliga erfarenheten att de mutationer som då 
uppstår, blir mindre farliga än ursprungsviruset.
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6. Botemedel ska användas och hälsoåtgärder rekommenderas till befolkningen 
Botemedel som hyroxiklorokin, D-vitamin, zink, C-vitamin och Ivermektin skulle förstås kommit 
till användning. Hälsoåtgärder såsom motion, sund kost och sociala kontakter borde 
rekommenderas till befolkningen. Efter ett drygt år av nedstängningar och åtföljande nedsättningar 
av immunförsvar, är hälsoinsatser nu än mer angelägna. Men detta förs inte fram, eftersom 
läkemedelsbolagen tutat i politikerna att ”vaccin” skulle vara den bästa medicinen. 

7. ”Vaccineringarna” måste omedelbart stoppas
Riskerna är stora och kostnaderna enorma. Inga av de så kallade vaccinerna, som framtagits på 
cirka ett år är kliniskt testade, utan mänskligheten har ersatt djur i testerna! De är därför inte 
godkända men används ändå, åberopande ett nödläge som inte finns. Normalt tar det många år 
innan ett vaccin är färdigtestat och godkänns. Och mRNA-medlen är inte ens vacciner utan 
äventyrliga genetiska experiment med stora faror för hälsa och liv. Inte bara för enskild person utan 
i förlängningen kan hela mänsklighetens existens vara hotad. Detta har påtalats av den kände 
vaccinförespråkaren (!) Gert Vanden Bossche (bilaga 9). Denne har haft framträdande poster inom 
Bill&Melinda Gates Foundation och vaccinindustrin. 

Den som injiceras blir inte skyddad mot smitta och kan sprida smitta till andra människor. 
Dessutom innebär ”vaccinering” produktion i kroppen av spikproteiner, som kan läcka ut i 
omgivningen. En ”vaccinerad” torde därför i normalfallet vara en större smittofara för en 
ovaccinerad än tvärtom! 

Beträffande svåra biverkningar och plötsliga dödsfall som följd av injiceringarna föreligger en 
betydande underrapportering. Ändå kan konstateras att dessa händelser är ovanligt många. De 
enorma riskerna med dessa medel belyses med all tydlighet i länkat utdrag från ett senatsförhör i 
Texas, bilaga 10. Som framgår av föregående kapitel utgör ”vaccineringarna” åberopade brott mot 
mänskligheten. De är också rent oetiska. Särskilt medicinska experiment på barn och unga borde 
överhuvudtaget inte komma på tal!

8. De sköra i samhället ska skyddas
I stället för adekvat medicinsk vård vid insjuknande, har palliativ behandling satts in. Morfin har 
ersatt syrgas. Detta har lett till många fall av förtida död i den äldre befolkningen. Detta måste ha ett
slut. De äldre och andra sköra i samhället ska skyddas. Men frågan är om valet mellan förtvining i 
ensamhet och risken att insjukna i ett virus är självklart.

9. Samhället måste återöppnas  
De drakoniska åtgärder, som vidtagits i form av nedstängningar har inte alls stått i proportion till 
virusets farlighet. Samhället har genom restriktionerna åsamkats enorma kostnader i form av 
försämrad fysisk och psykisk hälsa hos befolkningen, förlorade jobb, kultur, idrott och föreningsliv 
som går på knäna, utebliven utbildning och minskad frihet. Barn och ungdomar riskerar att bli en 
förlorad generation. Samhället behöver snabbt återöppnas! Utomlands har sk lockdowns varit än 
mer förödande. Exemplet USA beskrivs av dr David Martin i bilaga 11.

10. Demokratin behöver återupprättas
Grundlagen har överträtts genom en ny pandemilag och åtföljande förordningar. Även detta skedde 
för övrigt med hänvisning till ett nödläge som inte existerade. Politiska möten har ställts in och 
dagordningar samt antalet deltagare har skurits ner. Debatten har strypts. Demokratin håller på att 
avskaffa sig själv. Denna trend måste snarast vändas.
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11.  De allvarliga frihetsinskränkningarna måste upphöra
Friheten att mötas och röra sig ska återfås. Det överdrivna polisvåld som skett under vårens 
demonstrationer i Sverige måste få ett slut. Obefogade och ohälsosamma munskydd utan effekt på 
smittspridningen ska förstås inte användas. Den medicinska apartheiden vaccinpass ska absolut inte 
införas! Här följer ett poem på temat ur min diktcykel om Corona (bilaga 7).

”Vaccinpass fjärde riket
Övervakad
Utestängd
Nedtystad
Egendomslös
Vaccinpass fjärde riket
21-04-11. Införande av vaccinpass, repression av en dignitet vida överträffande Adolf Hitlers så 
kallade tredje rike. Fascism i hela världen — ”det fjärde riket”.”

12. Massmedia måste sluta vara maktens megafoner
Massmedia har systematiskt agerat som en okritisk megafon till den offentliga makten och lever 
inte upp till kraven på saklighet och opartiskhet. Tvärtom har man bedrivit en exempellös kampanj 
präglad av propaganda, skrämsel (såsom ett förfalskat antal döda dagligen i Covid 19) och 
förlöjligande eller negligerande av kritiska röster. Vetenskapsmän direkt insyltade i vaccinindustrin 
har framträtt som sanningsvittnen. Vetenskaplighet och åsiktsfrihet har offrats på lögnens altare. Nu 
behövs självrannsakan och omprövning – fakta måste ersätta förfalskningar i rapporteringen!

Man skulle, som framgår av följande dikt ur min diktcykel om Corona, kunna kalla detta för 
konspirationernas konspiration.

”Konspiration 2.0

Testerna
Farligheten
Propagandan
Kontrollen
Konspiration 2.0
2021-05-27. Bakom brottet mot mänskligheten – Coronabedrägeriet – ligger en konspiration. Den 
består av lögner och förfalskningar, vars mål är att åstadkomma största möjliga kontroll av 
människorna i världen.”

Hälsar

Gunnar Söderberg
E-mail: ngrsberg@gmail.com
Samhällsanalytiker i fem decennier/
Samhällsvetare (Fil.pol.mag)
Fd statstjänsteman med befattningar som aktuarie, chef, expert mm
Politiker 2001-19 inom hälso- och sjukvård, regional utveckling, kultur, revision mm
Diverse politiska ordförandeposter såväl regionalt som lokalt
Poet
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Bilagor:

1. Varning för depopulation av jordens befolkning. Mike Yeadon. 
Https:newsvoice.se/2021/05/mass-depopulation-yeadon-researcher
2. Rättegången mot Coronabedrägeriet. Brottsrubriceringar och kort intervju med Reiner Fuellmich
https://breaking-news.ca/the-new-nuremberg-trials-2021-please  -share-this-info/
3. Längre intervju med Reiner Fuellmich om nära förestående rättsprövning.
https://beforeitsnews.com/health/2021/05/legal-action-agaisnt-vaccine-cabal-begins-reiner-
fuellmich-3039721.html
4. Grupptalan om brott mot mänskligheten vid Högsta Domstolen i Kanada. Separat pdf-fil.
5. Anmälan av Sverige för brott mot mänskligheten vid ICC i Haag. ICC-Norway-Public version. 
Separat pdf-fil.
6. Manifestationer runt om i världen. Se länken; World Wide Demonstration –Telegram
7. Diktcykel om Corona av Gunnar Söderberg. Separat pdf-fil.
8. Astrid Stuckelbergers avslöjanden om korruptionen inom WHO. 
Https://jermwarfare.com/blog/astrid-stuckelberger
9. Geert Vanden Bossches nödrop om stopp för ”vaccineringarna”. 
https://thehighwire.com/videos/a-coming-covid-catastrophe/                                                               
10. Om de enorma riskerna med ”vaccinerna”. Från ett senatsförhör i Texas.
Https://vimeo.com/556635813
11. David Martin om lockdowns. 
Https://www.worlddoctorsalliance.com/blog/david-martin-full-interview-planet-lockdown/

Referenser, se hemsidorna:
https://childrenshealthdefense.org
https://worlddoctorsalliance  .com
https://brandnewtube.com 
https://www.medicdebate.org
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