Julij 2017: Švedsko odprto pismo Parlamentu Italije o neustavnem Cepilnem dekretu
Swedish open letter to the Italian Parliament about the unconstitutional Vaccine Decret
Govori Sarah Boo, NHF: Če bo sprejet zakon n73/2017, bo italijanska vlada kršila
mednarodno pravo. Člani italijanskega parlamenta, senata in vlade, prosim vas za
pozornost. Zaznali smo, da namerava italijanska vlada sprejeti nov zakon o obveznem,
pravzaprav o prisilnem, cepljenju. To je grobo kršenje zakonodaje Evropske Unije. Če
nameravate s tem nadaljevati in razglasiti zakonodajo o obveznem cepljenju, bo prišlo do
tožbe in Italijo bo Evropska Unija strogo kaznovala ter celo izključila iz članstva v uniji. Veliko
organizacij, državljanov in držav se bo zavzemalo za to. Združili se bomo in s pravnimi
sredstvi italijanski vladi preprečili sprejem te odredbe, ki hudo krši nadrejeno zakonodajo. S
pravnimi sredstvi se bomo uprli vsaki vladi v EU, ki bo poskušala sprejeti neustavno
zakonodajo, s katero uzakonja prisilno cepljenje.
Na Švedskem strogo zavračamo to cepilno odredbo – na Švedskem nimamo niti prisilnega
niti obveznega cepljenja.
Vlade, ki sprejemajo take zakone, delajo z roko v roki s farmacevtskimi družbami, kot je
GlaxoSmithKline (GSK). Na Švedskem generalni sekretar ministrstva za zdravje prihaja iz
družbe GSK in tudi vaš Ranieri Guerra, generalni direktor za preventivo italijanskega
ministrstva za zdravje, je bil generalni direktor družbe GSK. Če še vedno niste odslovili
Glaxa in drugih podjetij, ki jih imajo dobro obveščeni v panogi za kriminalno tolpo, je skrajni
čas, da to storite. Vlade naj ne bi poslovale oz. kupovale cepiv in drugih farmacevtskih
izdelkov od družb, ki vedno znova kršijo zakone. Zdaj torej namerava celo italijanska vlada
kršiti nadrejeno zakonodajo Evropske Unije in drugo mednarodno zakonodajo?!
Zakon o cepljenju (n73/2017) ni ustaven in krši mednarodno zakonodajo. Kakršno koli
neprostovoljno ali prisilno zdravljenje namreč krši:
- Splošno deklaracijo OZN o človekovih pravicah
- Listino o temeljnih pravicah Evropske Unije
- Konvencijo Združenih narodov o otrokovih pravicah
- Konvencijo Sveta Evrope o človekovih pravicah in biomedicini
- Evropsko listino o pravicah pacientov
- Mednarodni sporazum ZN o državljanskih in političnih pravicah
- Nuernberški zakonik
Ste vedeli, da je bil GlaxoSmithKline kaznovan s tremi milijardami kazni, ko je priznal
največjo zdravstveno goljufijo v zgodovini, ki je zadevala tudi otroke? Še več. Kaznovali so
ga tudi zaradi preizkušanja cepiv, pri katerem poročajo o smrti 14 dojenčkov. Prosim vas,
premislite, in prosim vas, premislite dvakrat. Sem Sara Boo, predsednica Nacionalne
zdravstvene federacije Švedske. Hvala, ker ste me poslušali.
Besedilni zapis v videu:
VSEM DRŽAVLJANOM EVROPSKE UNIJE: Ne privolite v prisilno cepljenje. Vlade nimajo
pravice vsiljevati cepljenja vam ali vašim otrokom, če pa to poskušajo, niso nič drugega kot
resnično protidemokratične. Povejte jim, da bodo podvržene tožbam in da v vaše otroke
nimajo pravice vbrizgavati nobenih medicinskih snovi brez vašega informiranega pristanka.
Vlada ni lastnica vaših otrok. Vaši otroci niso lastnina vlade. Vabimo vse zaščitnike
človekovih pravic, odvetnike, politike in odločevalce, naj pristopijo in naj stopijo skupaj v boju
za SVOBODO v Evropi. Svojih otrok ne nameravamo predati vladam, ki so »v postelji« z
GSK, saj je ta plačal najvišje kazni vseh časov zaradi zdravstvenih goljufij.
Pretrgajmo vrv in se osvobodimo!

Nobena tvegana farmacevtska injekcija ne more biti nikoli dana na silo. Poročajte nam o
vseh cepilnih zlorabah in vsi skupaj bomo šli na sodišče. To je lahko največji sodni primer v
zgodovini.
Freedom Europe, www.freedomeurope.net in Nacionalna zdravstvena federacija Švedske,
www.thenhf.se, nhfsweden@gmail.com OSVOBODITE SE!

