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COVID-KRIMINELLA ÅTALAS NU FÖR "BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN"  
Av DR. FLEMING 2021-10-13 
 
 
COVID-vaccinet är inte något som togs fram över en natt. Det är kulmen på decennier av samarbete 
mellan flera individer och institutioner, inklusive Bill Gates, Anthony Fauci, Ralph Baric, Peter Daszak, 
NIH, DARPA, Rockefeller Foundation, Johns Hopkins University, Wuhan Institute of Virology och andra, 
förutom de läkemedelsföretag som, liksom alla ovanstående, subventionerar detta globala folkmord med 
skattepengar från den medborgare som ska dödas. 
 

 
Detta är den moderna krigsmodellen! 
 
Dr Richard Fleming, PhD, MD, JD tillsammans med journalisten Alex Newman, säger att de personer som 
är ansvariga för att framställa och släppa bio-vapnet COVID-19 mot mänskligheten kommer att ställas till 
svars. 
 
Tillsammans med Dr Luc Montagnier och andra har Dr Fleming, som är läkare och advokat, ansökt om 
gemensam inlämning till Internationella brottmålsdomstolen (Haag) och de anser att regeringar över hela 
världen är medskyldiga till folkmord, brott mot mänskligheten och brott mot Nürnbergkoden. 
 
Ärendet förenas av advokater som har lämnat in liknande begäran om utredning till ICC från 
Storbritannien, Frankrike, Tjeckien och Slovakien, plus en grupp Holocaust Survivors (överlevare från de 
s k förintelselägren), och andra länder kommer att ansluta sig snart. 
Dr Fleming uppmanar läsarna att engagera sig och se till att de som försökte döda, stjäla, förstöra och 
förslava med detta djävulska verktyg som kallas SARS-CoV2, ska ställas inför rätta. 
 
I intervjun berättar Dr Fleming också om sin nya bok "Är COVID-19 ett biovapen? En vetenskaplig och 
rättsmedicinsk undersökning', redan en bästsäljare, som avslöjar den sanna naturen av COVID och vad 
som verkligen pågår. 
 
Specifikationerna för de som anklagas för att vara förövare av brott mot mänskligheten är för närvarande 
konfidentiella, eftersom ICC behandlar det inlämnade materialet. 
 
Dr Richard M. Fleming har gett alla de bevis som vi behöver för att börja gripa och döma de kriminella 
bakom den aktuella plandemien som har förstört hela världen ekonomiskt och dödat och lemlästat 
miljoner globalt. I hans bok: Is COVID-19 a Bioweapon, A Scientific and Forensic Investigation beskriver 
han en funktionell biologisk forskning för att skapa ett viralt biovapen för massförstörelse. Han ger bevis 
på de amerikanska finansieringskällorna till de kriminella, som bestämde sig för att bryta mot alla lagar 
om biologisk forskning för att skapa ett laboratorium som kan tillverka syntetiskt virus, utformat för att 
döda så många människor som möjligt. Han erbjuder de originaldokument som bevisar att Anthony Fauci 
och hans biokriminella gäng vid National Institutes of Health (NIH), Center for Disease Control and 
Prevention (CDC) och många andra amerikanska federala myndigheter, tidigare fick bidrag och patent till 
att förvandla offentliga laboratorier till dödande maskiner med amerikanska skattebetalares pengar. Han 
ger också datum och innehåll i publikationer där dessa kriminella skryter om sin forskning till världen utan 
skam och till synes gå straffria.  
 
Vi har sammanställt och sammanfattat Dr Flemings utmärkta arbete till en läsbar form för lekmän som 
kanske inte känner till medicinska termer angående denna dödliga forskning. Fleming drar inte slutsatser 
eller kräver att rättsliga åtgärder vidtas mot dessa "krigsaktörer", men du kommer utan tvekan att komma 
till samma slutsatser som vi gjorde när vi presenterades med de överväldigande bevisen som visar det 
breda spåret av brott som har lett till vårt nuvarande världsdilemma. Du kommer säkert att ställa frågan: 
Varför sitter inte dessa kriminella i fängelse och hålls ansvariga för sina medvetet begångna brott? Denna 
fråga, som är oundviklig, måste tas upp av brottsbekämpning, justitiedepartementet, den amerikanska 
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kongressen, USA: s president och alla ärliga domare kvar i landet för att försvara USA Civil Rights och 
USA: s konstitution. Dessa brott måste åtalas om frihet och liv som vi känner det ska kunna fortsätta. 
 
År 2002, efter SARS-CoV-1-utbrottet i Kina, började Dr Shi Zhengli-Li och kollegor vid Wuhan Institute of 
Virology undersöka hur SARS-CoV-1 överfördes. I synnerhet var Zhengli intresserad av hur SARS-CoV-1 
överfördes från person till person. För att göra detta utvecklade hon en chimär (Gain-of-Function) 
coronavirus med hjälp av mänsklig immunbrist, virusbaserade pseudovirus-system (konstgjorda 
laboratorievirus) med cellinjerna hos människor, civetkatter och hästskofladdermöss.  
 
I mars 2004 meddelade US Health and Human Services-byrån att den skulle skapa National Science 
Advisory Board for Biosecurity som ska hanteras av National Institutes of Health, och därmed medvetet 
bryta mot amerikanska lagar som förbjuder sådan forskning.  
 
År 2005 publicerade Dr Ralph Baric ett papper som deklarerade att han skulle kunna förändra genomet 
av coronavirus. 
 
Under 2006, med hjälp av chimerisk (Gain-of-Function) forskning rapporterade kinesiska forskare i 
Wuhan att de kunde kombinera delar av fyra olika virus till ett enda viralt genom. De kombinerade delar 
av fyra virus: hepatit C, humant immunbristvirus (HIV-1, AIDS), SARS-CoV-1 och SARS-CoV-2. Således 
gjordes COVID-19 i ett laboratorium som ett försök att döda människor. 
 
När vaccinet mot svininfluensa i mitten av 1970-talet gav neurologiska skador, inklusive Guillain-Barre 
syndrom, efter de första tjugofem dödsfallen, stoppades svininfluensavaccinet och 
vaccinationsprogrammet av den amerikanska regeringen. Idag visar Vaccine Adverse Event Reporting 
System (VAERS) tusentals dödsfall efter SARS-CoV-2-vaccinationer i Amerika, med över 400 000 
drabbade av allvarliga negativa effekter, och ändå har denna CDC-information inte stoppat användningen 
av COVID-vacciner (DNA-manipulering av falskt vaccin) och det skadliga vaccinationsprogrammet som 
dödar och skadar människor. 
 
Två publicerade artiklar som tittar på konsekvenserna av att SARS-CoV-2-spikproteinet penetrerar 
hjärnan hos humaniserade möss och rhesus-makaker, påvisar hjärninflammation, galna ko-sjukdomar 
(Spongiform encefalopati) och Alzheimers sjukdom. (Mariano Caroosino et al., Januari 2021 & Ingrid 
HCHM Philippens et al., 5 maj 2021.) Med andra ord, även om alla möss visade skadlig inflammation i 
lungorna, dog alla djuren på grund av hjärnskador med virus som kommer in i hjärnan genom 
luktsystemet (näsan). 
 
Det är kritiskt att förstå att det inte spelar någon roll om spikproteinet av SARS-CoV-2 införs i kroppen via 
person-till-person-överföring eller via injektion av biologiska (vacciner), effekten är densamma. 
 
År 2012 resulterade en undersökning av Gain-of-Function-forskning i ett frivilligt moratorium som varade i 
nästan ett år och slutade i januari 2013 på grund av farorna med biologiska experiment med alla virus.  
 
År 2014, kort därefter, publicerade Ralph Baric och kinesiska forskare ett papper som visar skillnaderna 
mellan spikproteiner som kan infektera fladdermöss och de som kan infektera människor. Denna 
forskning finansierades av National Institutes of Health-bidrag RO1AI089728 och R21AI109094.  
 
I oktober 2014, bara ett år efter att moratoriet hävs, förbjöd Obama-administrationen Gain-of-Function-
forskning efter att det upptäcktes att CDC av misstag utsatt arbetare för mjältbrand och "omedvetet" 
skickat ut prover av influensavirus som är förorenade med det dödliga H5N1-viruset. 
 
År 2015 tillkännagav Baric och Zhengli att de ”genom Gain-of-Function, återanvände spikproteinet från 
coronaviruset så att de kunde infektera mänskliga celler.” (Y. Yang et al., Journal of Virology 89, nr 17, 
2015) Denna forskning betalades av NIH-bidrag RO1AI089728 och RO1AI110700. Rekommendationer 
för tillsyn över Gain-of-Function-forskning gjordes den 7 april 2016 och godkändes den 15 mars 2016 av 
National Science Advisory Board for Biosecurity. Dr Anthony Fauci är ex officio-medlem i styrelsen. Men 
trots detta fortsatte forskningen i Amerika och Kina. 
 



Lagar om forskning om funktionell ökning 
 
Den amerikanska lagen som kommer att sätta biovapenstillverkare och finansiärer i fängelse är: 
USA: s federala kod 12 USC kapitel 10–175 - som uttryckligen förbjuder sådana biologiska vapen och 
gör det till ett brott. 
 
"175. Förbud med avseende på biologiska vapen 
(a) Generellt. - Den som medvetet utvecklar, producerar, lagrar, överför, förvärvar, behåller eller innehar 
något biologiskt medel, toxin eller leveranssystem för användning som vapen, eller medvetet hjälper en 
främmande stat eller någon organisation att göra det, eller försöker, hotar, eller konspirerar att göra 
detsamma, böter enligt denna titel eller fängslas på livstid eller år, eller båda.” 
 
Andra bestämmelser om åtal mot tillverkare av biovapen, tillverkare, konspiratörer: 
 
Konventionen om biologiska vapen från 1969 - undertecknad och ratificerad av Amerikas förenta 
stater 1972. Det är ett brott mot fördraget att utveckla, förvärva, behålla eller producera biologiska medel 
eller toxiner som inte har någon motivering för förebyggande eller fredliga ändamål. 
 
Nürnbergkoden 1947 - innehåller sådana principer som informerat samtycke, frånvaro av tvång, korrekt 
formulerade vetenskapliga experiment och krav på välgörenhet gentemot experimentdeltagare. 
 
Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter-1976-föreskriver respekt för 
enskildas medborgerliga och politiska rättigheter, inklusive rätten till liv, religionsfrihet, yttrandefrihet, 
mötesfrihet, valrättigheter och rätt till vederbörlig process. 
 
I oktober 2014 utfärdade den amerikanska regeringen ett policydokument angående Gain-of-
Function-forskning, inklusive följande restriktioner: 
"Ny [amerikansk regerings] finansiering kommer inte att frigöras för forskningsprojekt som kan komma i 
funktion som rimligen kan förväntas ge attribut till influensa-, MERS- eller SARS-virus så att viruset skulle 
ha förbättrat patogenicitet och/eller överförbarhet hos däggdjur via andningsvägen. ” 
 
Exempel på kriminella 
Dr Anthony Fauci - NIH, NIAID 
Robert Redfield - Amerikanska centra för sjukdomskontroll och förebyggande (giftiga ämnen) 
Dr Ralph Baric - Carolina Vaccine Institute vid University of North Carolina 
Dr Shi Zhengli-Li-Wuhan Institute of Virology 
Dr Deborah Birx - CDC, Coronavirus-koordinator, Division of Global HIV/AIDS 
Dr Shibe Jiang - Shanghai Medical School Fudan University 
Dr Fang Li - Pekings universitet 
Peter Daszak - EcoHealth Alliance 
Överste David Franz - vice befälhavare för Fort Detrick, USA: s biologiska vapenavdelning 
Bland många andra… 
 
 

Tidslinje för brott 
 
Vi kan hitta de kriminella bakom plandemien genom att titta på publikationer och dokument från 
försvarsdepartementet, National Institute of Health (National Institute of Allergy and Infectious Diseases), 
Centers for Disease Control and Prevention, Food and Drug Administration, Health and Human Services , 
National Science Foundation, EcoHealth Alliance, US Agency for International Development, Department 
of Commerce, Department of Agriculture, Department of Interior, US Patent and Trademark Office, 
National Biosurveillance Integration Center och andra federala myndigheter. 
 
1974 - Den första rapporterade genetiskt förändrade (Gain-of-Function) virus QB-fagen skapades. 
 



1985 - Ralph Baric började arbeta med coronavirus i mitten av 1980-talet. År 1985, medan man vid 
University of California (UCLA) forskade om rekombinanta virus, inklusive coronavirus som betalades av 
National Science Foundation och US Public Health and Human Services Agency (HHS) med bidrag A1 
19244. 
 
2000 - Forskare i Spanien och Paul Ahlquist från University of Wisconsin visade hur kombinationen av 
komplementärt DNA med kärnuttryck av RNA tillät forskarna att utveckla ett syntetiskt virus. Virusets 
spikprotein ersattes med spikproteinet från ett annat virus som skapade ett chimärt (Gain-of-Function)-
virus som infekterade mag-tarmsystemet hos grisar. Forskarna upptäckte att detta nu kan göras med 
hundar, katter och människor. 
 
2000 - Med finansiering från NIH (Grant A1 239476) förstärkte Ralph Baric och andra ett överförbart 
gastroenteritvirus. Detta smittsamma överförbara virus, producerat syntetiskt i ett laboratorium, kunde inte 
skiljas från vildtypviruset. 
 
2001 - Tyska forskare använde smittkoppsvirus-DNA för att producera ett infektiöst coronavirus med hjälp 
av restriktionsenzymer som fungerar som en molekylsax för att klippa DNA och ligera (avsnöra blodkärl) 
det till en vektor. (Masters, 1999; Almazan et al., 2000; Yount et al., 2000). Med denna DNA-manipulation 
blev det möjligt att snabbt generera en stor samling genetiskt modifierade coronavirus. Uttryck av flera 
subgenomiska mRNA i infekterade coronavirus bildade grunden för att skapa vektorsystem, var och en 
kodad med heterologt protein. Dessa funktioner kan sedan utnyttjas i utvecklingen av en ny klass av 
RNA-vaccinvektorer. 
 
2001 - I maj ansökte Ralph Baric och kollegor om patent för att manipulera gener och dra nytta av 
genetisk manipulation av växter, djur, bakterier och virus - inklusive coronavirus. Patentet beviljades den 
15 juli 2003. Denna forskning stöddes av amerikanska skattebetalare. 
 
2003 - Baric och andra publicerade forskning finansierad av NIH (beviljat A123946, GM63228, A126603) 
som visar att de kan rädda SARS-CoV Urbani-virus genom att använda omvänd genetik. De kunde då 
helt klona SARS-virus. Denna process ökade smittsamheten för SARS-CoV-2 och har visat sig infoga 
dess genetiska sekvens i det mänskliga DNA:t. Denna forskning finansierades av NIH (1U19AI131135-
01, 5R01MH104610-21). 
 
2006 - Kinesiska forskare skarvade ihop fyra mål-cDNA-segment för att bilda en enda 1200-nukleotidlång 
RNA-sekvens. Denna chimära (Gain-of-Function) sekvens inkluderade kombination av hepatit C-virus, 
humant immunbristvirus (HIV-1 AIDS) och SARS-CoV-2. 
 
2007 - I maj beviljades patent för isolering av mänsklig SARS-Co-V-1 till det amerikanska departementet 
för hälsa och mänskliga tjänster (HHS). Detta patent fastställde polymeraskedjereaktionstestet (PCR) för 
att hitta viruset. I april 2020 utfärdade FDA ett paraply Emergency Use Authorization för PCR-testning av 
SARS-Co-V-2. 
 
2007 - Dr Zhengli och kollegor i Australien visade att insättningar placerade i spikproteiner gjorde det 
möjligt för SARS-CoV att infektera mänskliga celler. 
 
2013 - Baric och kollegor upptäckte fyra kritiska gener som uttrycktes efter SARS-CoV-infektioner som 
skapade lungskador genom fibrin som orsakade blodproppar. Detta finansierades av NIAID, NIH, HHS 
och National Center for Advancing Translational Sciences (HHSN272200800060C; 5UL1RR02414). 
 
2014 - I mars ansökte Baric om ett internationellt patent på metoderna och kompositionerna för chimära 
(Gain-of-Function) Coronavirus Spike Proteins med stöd från NIH-bidrag U54AI057157. 
 
2014 - Dr Li Meng Yan upptäcker att SARS-CoV-1 var ett genetiskt modifierat (Gain-of-Function) virus 
som var ett biovapen utvecklat av det kinesiska kommunistpartiet, med SARS-CoV-2 som den 
uppgraderade versionen av detta biovapen. 
 
2015 - Baric och Zhengli fick finansiering från Peter Daszak från EcoHealth Alliance och NIH för att 
publicera sin forskning som använt omvänd genetik för att generera ett patogent chimärt virus, bildat från 



delar av olika djur, som inte kunde kontrolleras genom användning av droger och kunde passera 
människans blod-hjärnbarriär. De drog slutsatsen att dessa virus kunde "replikera i mänskliga 
luftvägskulturer, orsaka patogenes och undkomma nuvarande terapier." Ytterligare finansiering för detta 
biovapen kom från National Natural Science Foundation of China, Wuhan Institute of Virology, University 
of North Carolina, University of Texas Medical Branch, USAID och US Central Intelligence Agency (CIA). 
 
2015 - I september återutvecklade Zhengli och Baric, genom mutationer (Gain-of-Function), spikproteinet 
från MERS för att öka smittsamheten hos människor genom viralt inträde i mänskliga celler. (NIH -bidrag 
RO1AI089728, RO1AI110700). 
 
2015 - Peter Daszak och EcoHealth Alliance fördömer ett laboratorieursprung för detta virus som 
insisterar på ett zoonotiskt (djur) ursprung för detta biovapen. 
 
2021 - I januari leder Peter Daszak Världshälsoorganisationens "team av experter" till Wuhan Institute of 
Virology och insisterar på att den stora mängden saknade dokument angående SARS-CoV-2 var 
irrelevant. Ingen koppling mellan SARS-CoV-2 och Wuhan-laboratoriet hittades av Daszaks team. 
 
Denna tidslinje för brott är ett bevis på de brott mot mänskligheten som de kriminella och deras agenter 
har begått genom att skapa ett biologiskt massförstörelsevapen. Det är dags att de får sona sina brott. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Det finns en intervju med Dr. Fleming att se i en video, 20 min, i länken i början! 
 
 
Översättning av Kalle Hellberg, 2021-10-13 
 
Meningen är att alla regeringar i världen som har gått med på att införskaffa dessa s k vacciner och 
propagerat för att deras medborgare ska gå med på injektioner med denna mordvätska, ska ställas inför 
domstol och anklagas för folkmord. Det bör givetvis även gälla myndighetspersoner och ansvariga inom 
sjukvården (i Sverige regioner), likaså forskare och ”experter” som aktivt deltagit med propaganda för 
detta ”vaccin”. (Anders Tegnell lär inte komma undan). Livstids fängelse är det snällare straffet som gäller 
i vårt land för folkmord, i många nationer kan det bli dödsstraff. 
Kalle H. 


