Följande text utgör ett exempel på de ca 900 skrivelser från allmänheten som inkommit
till Regeringen angående förslaget Vaccinationsintyg som smittskyddsåtgärd
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Vaccinationsintyg som smittskyddsåtgärd
Sammanfattning
Jag uppmanar berörda instanser att inte godkänna förslaget om ”Vaccinationsintyg” av
följande skäl:
De så kallade ”vaccinen” skapar inte immunitet mot Covid19, de utgör istället en
genterapibehandling och kan som sådan endast ge symtomlindring för den som
smittats.
De som tagit Covid-injektionerna kan fortfarande vara smittbärare, också när de inte
uppvisar några symtom.
Även de som fått Covid-injektioner har visat sig bära på stora mängder virus.
Det har visat sig att ”vaccinerade” blir svårt sjuka och dör
”Vaccinerna” kan medföra att viruset muterar fortare
Naturlig immunitet efter genomgången Covid-infektion har visat sig vara överlägsen
effekten av Covid-injektionerna
Genterapi med Covid-injektioner har skadat och dödat många
Framgångsrika behandlingar finns som ett bättre, mer effektivt och ofarligare
alternativ än behandling med Covid-injektioner
Införande av ett ”vaccinintyg” eller ”vaccinpass” utgör diskriminering och strider mot
fler lagar, resolutioner och konventioner
Jag menar att jag med nedanstående information kan visa att Covid-injektionerna är en
ineffektiv och farlig behandlingsmetod och att det finns betydligt effektivare och
säkrare alternativ.
Eftersom Covid-injektionerna inte förhindrar infektion eller spridning av viruset, och
personer injicerade med Covid-sprutorna har samma virusbelastning som
”ovaccinerade” individer, faller argumentet att ”vaccinintyget” skulle kunna identifiera
och separera ett "folkhälsohot" mot dem som är "säkra". Det faktum att man funnit
betydligt högre virusbelastning hos ”vaccinerade” vänder på steken. Kanske är det de

som injicerats mot Covid19 som utgör den största smittokällan? Vissa experter menar
att så är fallet.

Kommentarer till förslagstexter:
2.1
Vaccination är det viktigaste redskapet för att lindra följderna av pandemin och bidra
till att färre människor blir allvarligt sjuka och avlider i Covid19.
Kommentar: Behandling med Covid-injektioner är, som jag kan visa nedan, ett
experimentellt, ineffektivt och riskabelt redskap. Att ordinera kosttillskott och att i ett
tidigt skede behandla med de effektiva, beprövade, säkra och billiga läkemedel som
finns framtagna är en betydligt effektivare och säkrare metod.
2.4
Alla som har Covid-bevis ska i princip undantas från olika nationella restriktioner som
förhindrar den fria rörligheten.
Kommentar: Att alla som kan visa att de fått behandling med Covid-injektioner ska
undantas från restriktionerna är mycket ologiskt då forskning nu har visat att de oftare
är smittbärare än de som är ”ovaccinerade”.
2.5
Flera andra länder uppställer krav på vaccinationsbevis
Kommentar: Ja, men allt fler länder ger upp dessa planer som exempelvis Danmark
och UK.
3.2
För övriga personer som av olika skäl valt att inte vaccinera sig, bedöms kravet på
vaccinationsbevis vara berättigat och ändamålsenligt med hänsyn till att syftet är att
begränsa smittspridning och att värna liv och hälsa.
Kommentar: Det faktum att det visat sig att ”ovaccinerade” inte sprider smitta mer än
”vaccinerade”, snarare tvärt om, gör att ”Vaccinationsintyg” är ett verkningslöst och
vilseledande redskap.
Det innebär en risk att tillåta ovaccinerade personer att delta i större sammankomster
och tillställningar där ett mycket stort antal människor samlas.
Kommentar: Risken är minst lika stor att ”vaccinerade” smittar särskilt om de kanske
inte har några symtom och därmed inte inser att de är smittbärare.
3.4
Bevis om testning eller tillfrisknande bör inte kunna godtas.
Kommentar: Forskningen pekar på att naturlig immunitet efter genomgången Covid19infektion har visat sig överlägsen effekten av Covid-injektionerna. Vissa studier antyder
att immuniteten kan vara livslång. Den symptomlindrande effekten av Covidinjektionerna har visat sig avta mycket snabbt och kräva påfyllning med fler doser.
När stora grupper av vaccinerade och ovaccinerade trängs under en längre tid innebär
det ökade risker för smittspridning i samhället.

Kommentar: Ja, när stora grupper trängs ökar risken för smittspridning, men det är
alltså inte de ”ovaccinerade” som smittar mest, vilket gör att idén om
”Vaccinationsintyg” faller.
3.6
De negativa effekter som kan uppkomma av förslaget i form av t.ex. att ovaccinerade
personer i praktiken kan komma att utestängas från större allmänna sammankomster
och offentliga tillställningar, bedöms mot denna bakgrund inte gå utöver det som
bestämmelser om deltagarbegränsningar ytterst syftar till, nämligen att skydda
enskildas liv och hälsa. Det bedöms inte heller finnas något alternativt sätt till mindre
ingripande åtgärder som samtidigt skulle ge nödvändiga möjligheter att förhindra
smittspridning. Förslagen bedöms därmed vara förenliga med bestämmelserna om
grundläggande fri och rättigheter i regeringsformen, Europakonventionen och EU:s
stadga om de grundläggande rättigheterna
Kommentar: Då det är klarlagt att de ”vaccinerade” kan sprida minst lika mycket
smitta som ”ovaccinerade” och att det därför är meningslöst att införa
”Vaccinationsintyg” faller denna argumentation. Det innebär att förslaget är oförenligt
med bestämmelserna om grundläggande fri och rättigheter i regeringsformen, Europakonventionen och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Dessutom strider
förslaget mot FN-konventioner om mänskliga rättigheter samt Europarådets resolution
2361.

Covid-injektioner ger inte immunitet i vetenskaplig mening
Vanliga synonymer till ordet immun är oemottaglig, resistent och smittsäker.
Ett vaccin tar man för att bli immun mot en sjukdom. Läkemedelsbolagen har dock
aldrig haft någon ambition (enligt deras egna rapporter, som jag läst), att med
sprutorna skapa någon immunitet mot Covid19. Covid-injektionerna skyddar således
inte mot smitta, man blir inte immun och sprutorna kan därför, per definition, inte
kallas för ett vaccin. De utgör istället en experimentell genterapibehandling och kan
som sådan endast ge symtomlindring
De så kallade Covid-vaccinerna skapar alltså ingen immunitet och både ovaccinerade
och vaccinerade kan vara smittbärare.
”Vaccin skyddar inte mot infektion, det skyddar mot sjukdom.”
Källa: Matti Sällberg, prof. i biomedicinsk analys, Karolinska institutet,
Expressen 20 nov 2020

Även Covid19-injicerade kan bära på stora mängder virus
Forskning och statistik visar att de som injicerats med Covid-sprutor är belastade med
lika mycket eller mer virus i näsa och svalg än ”ovaccinerade”.
En studie gjord av den prestigefyllda Oxford University Clinical Research Group,
publicerad i The Lancet i augusti 2021, konstaterar att ”vaccinerade” sjukvårdsarbetare
bar 251 gånger mer virus i näsborrarna jämfört med de ”ovaccinerade”. Detta gör dem
till ett hot mot ”ovaccinerade” patienter och medarbetare.

Studien: Transmission of SARS-CoV-2 Delta Variant Among Vaccinated Healthcare
Workers, Vietnam
”Covid-injektionerna förhindrar inte smitta och de som injicerats har nu
visats sprida smitta i lika hög grad som de oinjicerade.”
Uttalande av Professor Luc Montagnier, nobelpristagare i medicin för
upptäckten av HIV-viruset, i tidningen FranceSoir 7 aug 2021

”Vaccinerade” kan bli svårt sjuka och dö
En betydande andel av de som nu blir svårt sjuka har injicerats med Covid-sprutorna.
Ett exempel är Massachusetts i USA, där 74% av dem som blev inlagda på sjukhus med
Coronasmitta var "fullt vaccinerade".
Källa: CNN den 12 september 2021.
I Sverige har vi ett färskt exempel där åtta personer dött på ett äldreboende i Överkalix
"med Covid19". Alla utom en av de 17 som smittats hade fått Covid-injektionerna.
Källa: SR P4 den 22 september.

”Vaccinerna” kan medföra att viruset muterar fortare
Ett ökande antal experter menar att Covid-injektionerna inte hjälper oss utan förvärrar
Covid-epidemin genom att viruset muterar fortare.
“Covid19 injections are making the pandemic worse; indiscriminate
vaccination is driving mutations, as the virus is mutating wildly to evade the
injections”
Dr. Peter McCullough, kardiolog, internmedicinare och epidemiolog, 18
sept 2021
"[Massvaccinationer] är ett enormt misstag, vetenskapligt fel och
medicinskt fel. Det är ett oacceptabelt misstag. Historieböckerna kommer
att visa det, för det är vaccinationen som skapar varianterna [av virus]”.
”De nya varianterna är en följd av vaccinationen. Du ser det i varje land, det
är likadant; kurvan för vaccinationer följer kurvan för dödsfall. "
Intervju i Hold-Up Media med Professor Luc Montagnier, nobelpristagare i
medicin 2008, i maj 2021
”Bland personer med nedsatt immunförsvar producerar endast 17% av
”vaccinerade” individer antikroppar. Antikropparna fungerar inte eftersom
deras immunfunktion är låg, varigenom viruset kan bygga ett motstånd och
[…] det ger viruset en enorm chans att mutera. "
Uttalande av Stephanie Seneff, a Senior Research Scientist at the MIT
Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory, i en intervju av Dr
Joseph Mercola. Artikeln är censurerad och borttagen.

Naturlig immunitet efter genomgången Covid19-infektion
Naturlig immunitet har visat sig vara överlägsen effekten av Covid-injektionerna. I
promemorians förslag bortses dock helt från värdet av naturlig immunitet, trots att ett antal

studier från exempelvis Israel och Karolinska/Danderyd tyder på att naturlig immunitet ger ett
bättre skydd än vaccinet.
′′Personer som fått båda doserna av Pfizer-BioNTech-vaccinet var nära sex
gånger mer benägna att få en deltainfektion och sjufaldigt mer sannolikt få
symptomatisk sjukdom än de som tillfrisknat. ′′
Previous Covid Prevents Delta Infection Better Than Pfizer Shot, Bloomberg
August 27, 2021
“Natural immunity is far superior to the protection you get from the Covid shot,
because when you recover from the infection, your body makes antibodies
against all five proteins of the virus, plus memory T cells that remain even once
antibody levels diminish”.
Dr Joseph Mercola, amerikansk läkare och innehavare av världens mest besökta
hemsida för naturmedicin, 21 sept 2021. Artikeln är censurerad och raderad.
“Resultatet, som presenteras i tidskriften Nature, innebär att kroppen, även efter
en mild infektion, kommer att producera antikroppar mot coronaviruset en lång
tid framöver. De här cellerna kan leva i 60 eller 70 år och är en del av vårt
långsiktiga immunförsvar.”
Marcus Buggert, biträdande lektor vid Karolinska institutet, 26 maj 2021

Genterapi med Covid-injektioner har skadat och dödat många
Enligt statistik från USA:s officiella biverkningsregister VEARS har Covid-injektionerna fram till
den 1 oktober skadat och dödat fler människor än det totala vaccinprogrammet under de
senaste 30 åren i USA.
Källor: VAERS vaers.hhs.gov/ samt Health Impact News 10 October 2021, CDC: 16,310
Dead 778,685 Injured Following COVID-19 Shots – 2.5X More Deaths than Following All
Vaccines for Past 30 Years – 2,102 Fetal Deaths,

Framgångsrika behandlingar finns som ett bättre, mer effektivt
och ofarligare alternativ än behandling med Covid-injektioner
En av de sorgligaste sakerna i denna Covid-härva är att så många förmodligen blivit svårt sjuka
och dött helt i onödan. Många
välrenommerade läkare och experter i
världen rapporterar om stora framgångar
med att behandla Covid19 med billiga och väl
beprövade läkemedel som Ivermektin och
Hydroxiklorokin (HCQ), samt kosttillskott som
exempelvis D-vitamin, zink och C-vitamin. Ju
tidigare insatserna satts in, desto effektivare
har de visat sig vara. När man började
använda Ivermektin i Indien sjönk sjuk- och dödstalen snabbt till mycket låga nivåer.

Källa: Google COVID statistics
Upptäckarna av läkemedlet Ivermektin fick nobelpriset så sent som 2015 för att det är så
effektivt och har så få biverkningar.
”Ivermektin skulle kunna vara det som avslutar pandemin”
Källa: Dagens Medicin, 7 aug 2021
Det är väl känt att en stor del av Sveriges befolkning lider brist på D-vitamin, delvis beroende
på att vi har svårt att få tillräckligt med sol under vår mörka vinter. Extra svårt att syntetisera
tillräckliga mängder är det för mörkhyade personer, för dem som bär heltäckande klädsel
samt de äldre . Brist på vitamin D3 har i upprepade studier visat sig kunna försvåra Covid19sjukdom.
”Forskningen är tydlig med att de svårt sjuka och döda i Covid-19 haft Dvitaminbrist.” säger Mats Humble, forskare och universitetslektor från
Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet i TVprogrammet Malou efter 10, den 23 nov. 2020.
Våra myndigheter har dock avstått från att rekommendera intag av kosttillskott, till
skillnad mot England och Skottland där man delat ut D-vitamintillskott till äldre. Läkare
har uppmanats och till och med förbjudits att förskriva de läkemedel som visat sig så
effektiva. Dessutom har man givit råd till sjuka att vänta tills de blir allvarligt sjuka med
att söka hjälp.

”Vaccinintyg” eller ”vaccinpass” utgör diskriminering och
strider mot lagar, resolutioner och konventioner
FN:s konventioner om Mänskliga rättigheter
Artikel 7
“Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning. Särskilt får ingen utan sitt fria samtycke
utsättas för medicinska eller vetenskapliga experiment. “
Källa: Regeringen
Europarådets resolution 2361, undertecknad den 27 januari 2021
I punkt 7.3 skriver man att
”alla 47 medlemsstaterna ska säkerställa att medborgarna informeras om
att Covid19-vaccinationer inte är obligatoriska och att ingen på något sätt
är pressad att vaccinera sig, om personen inte själv vill göra det.”
Där står också att:
”Ingen får diskrimineras för att inte ha vaccinerat sig på grund av möjliga
hälsorisker, eller för att personen helt enkelt inte vill bli vaccinerad."

Källa: Council of Europe: Resolution 2361
(2021).https://pace.coe.int/en/files/29004/html

Hur har den här situationen kunnat uppstå?
En god idé kan vara att ställa sig följande frågor:
•

Vad ligger bakom att så många framstående läkare och experter som
rapporterar om stora framgångar med att behandla Covid19 med billiga och väl
beprövade läkemedel samt kosttillskott, får sina inlägg censurerade?

•

Hur kan det komma sig att billiga, effektiva och väl beprövade läkemedel, som
läkemedelsindustrin inte längre tjänar pengar på, baktalas och förbjuds?

•

Varför föreslås ”vaccinpass” när de som har fått Covid-injektioner också är
smittbärare?

•

Varför kan vi inte läsa om ny forskning i mainstream media och varför granskar
journalister inte denna fråga kritiskt?

•

PCR-testerna dömdes tidigt ut som ovetenskapliga. Hur kan det vara möjligt att
de ändå använts för att ställa diagnoser som sedan ligger till grund för statistik
och politiska åtgärder?

•

Varför tillåts ingen fri och öppen debatt i denna fråga?
”Det är viktigt att dela och sprida den verkliga sanningen - motvikten till
propagandan - så brett och så mycket som möjligt, eftersom sanning alltid
är mer potent än lögner och propagandans framgång vilar på censur av
sanningen.”
Dr. Daniel Stock, functional medicine physician from Indiana. Intervjuad av
Dr Mercola, den 4 sept 2021. Artikeln är censurerad och borttagen.
“Covid-krisen är förmodligen den största propagandaoperationen i
historien, dessutom med global täckning. Alla är fångade i rubrikerna om
ett virus och missar de riktigt viktiga sakerna som samtidigt pågår, något
som varje demokrat skulle medge är mycket farligt. En skräckslagen
allmänhet som är distraherad skapar en enorm möjlighet för mäktiga
entiteter som regeringar, företag och individer med agendor…”
Propagandaexpert Piers Robinson i Newsvoice.se, 13 augusti 2021

Den 24 september 2021
Ann Rosenqvist

