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Til rette vedkommende,
Denne mail er skrevet på baggrund af, at i, Region Hovedstaden, skal give jeres høringsforslag i
forbindelse med epidemiloven inden fredag den 13. november. Som en bekymret borger
anmoder jeg om at få et svar på, hvorvidt i bakker op eller er imod epidemiloven med
nedenstående informationer i mente;
For det første vil Sundhedsministeren, Magnus Heunicke, med den nye epidemilov ene og
alene kunne definere begrebet ’samfundskritisk sygdom’, der omfattes sammen med
’smitsomme sygdomme’ og ’alment farlige sygdomme’ i denne lov, jf. § 2 stk. 1 og 5. Med
denne lov bliver det en pligt for enhver myndighed at gennemføre foranstaltninger, hvilket
også kan påhvile organisationer, selskaber og andre juridiske personer, jf. §4 stk. 1 og 2.
Foranstaltningerne betyder bl.a., at Styrelsen for Patientsikkerhed kan fastsætte regler som er
målrettet mod en bestemt gruppe af enkeltpersoner for at forebygge/inddæmme udbredelsen
af ’alment farlige’ og ’samfundskritiske sygdomme’, hvis man UDELUKKENDE bare formodes at
være smittet, jf. §7 stk. 5. Hvis man i så fald formodes at være smittet, kan den enkelte borger
blive tvangsindlagt og tvangsisoleret i en ”egnet facilitet” med forlængelse af op til 4 uger ad
gangen (dvs. så længe der ønskes at tvangsindlægge og tvangsisolere vedkommende), jf. § 9
stk. 1 og 2, § 10 stk. 1 og 2 samt § 11 stk. 1.
Dertil kommer at sundhedsministeren på egen hånd kan fastsætte regler om, at bestemte
risikogrupper skal lade sig tvangsvaccineres, hvis de ikke lader sig vaccinere mod en
’samfundskritiks sygdom’ (Sundhedsministeren definerer dette som sagt selv), jf. § 14 stk. 1, 2
og 3. Ikke nok med dette kan der anvendes fysisk fastholdelse, tilbageholdelse, aflåsning af
lokaler mv. ift. at skulle tvangsvaccinere de pågældende borgere der FORMODES smittet, jf. §
15 stk. 1, nr. 1 og 2.
Ovenstående var bare en lille forsmag på den potentielt kommende epidemilov, der er baseret
på et udemokratisk samt frihedsberøvende fundament. Er det et forslag fra regeringen som i
bakker op om?
Afslutningsvis insisterer jeg på at få et svar fra en ansvarlig i Region Hovedstaden, som har læst
udkastet til epidemiloven og på baggrund af vedkommendes forståelse, kan give et pålideligt
såvel som retvisende svar mht. jeres mening. I burde trods alt kunne tilkendegive, om i bakker
op eller er imod forslaget for ændring af epidemiloven, eftersom i indenfor den nærmeste
fremtid skal give jeres høringssvar.
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Det foreløbige udkast til epidemiloven kan ses på nedenstående link:
https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/3fb27712-0916-41e7-8be6bdebe101994e/Foreløbigt%20udkast%20-%20høring.pdf
Jeg ser frem til at høre fra jer.
Mvh. Christian Stegger,
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Epidemiloven

Kære dansker,

Du er medlem af en organisation, som inden fredag den 13.! november skal give et høringssvar omkring
epidemiloven. Vi håber, du har taget, eller vil tage dig tid til at læse den grundigt igennem selvom den er
lang. Man tror, det er et manuskript til en gyserfilm. En lov der sætter samtlige danske frihedsrettigheder
ud af kraft. Den kan "tilsidesætte anden lovgivning".
"Private udbydere" kan internere personer, der er "formodet smittet" (altså uden symptomer) med en
almen farlig eller en "samfundskritisk sygdom". Definitionen på hvad der er en "samfundskritisk sygdom"
bestemmer Sundhedsministeren og det er "ikke alene en sundhedsfaglig vurdering" men en "også en
politisk vurdering".
Alene at fremsætte sådan et forslag er en hån mod danskerne. Et fuldstændig vanvittigt forslag, som vil
fjerne enhver frihed og retten over ens egen krop. Hvordan kan en regering angribe sin egen befolkning på
den måde?
Vi formoder, at du er et godt og helt normalt menneske, som ønsker det bedste for dine børn og for
verden, og at du derfor naturligvis stemmer den forfærdelige lov ud. Vores frihed er i forvejen sat på en
hård prøve af regeringen, som i lang tid har ”groomet” danskerne til at acceptere en ny normal.
Vi er mange, som ikke længere vil finde os i denne glidebane ned i diktaturets og tyranniets mudderhul.
Med epidemiloven kan man komme efter enhver, som stiller spørgsmål til den førte politik, og fjerne
vedkommende fra hjemmet og internere vedkommende i ”egnet facilitet”. Man er jo så dømt
samfundsskadelig smittespreder og har derfor ingen rettigheder.
Vi håber, du skubber alt til side fra dit skrivebord, og LIGE NU bruger tid på at læse epidemiloven.
Vi vil gerne bede dig svare på denne email hurtigst muligt, da vi gerne vil kende din holdning til dette
angreb på vores og vore efterkommeres frihed.
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Med venlig hilsen
Lene Bang og Vivi Schaffer
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epidemiloven

Hej.
Som I nok ved, så skal flere organisationer afgive høringssvar angående forslag til lov om epidemiloven, senest den
13. november. Jeg kunne derfor rigtig godt tænke mig at hører, om I har modtaget al materiale vedrørende
epidemiloven, og ved hvad den alt indebærer?
Med venlig hilsen, Minela.
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Epidemiloven

Kære Sophie Hæstorp Andersen
Folketinget skal i begyndelsen af november behandle ”Udkast til Forslag til Lov om epidemier m.v.
(epidemiloven)”. Jeres organisation er i den forbindelse høringsberettiget. Der påhviler jer derfor et meget
stort ansvar, da indførelsen af denne lov vil fratage befolkningen en lang række frihedsrettigheder og den
kan ”tilsidesætte anden lovgivning”.
Den lov skal stoppes, da den vil indføre et system hvor teknokrater vilkårligt kan tvangsteste,
tvangsmedicinere, tvangsvaccinere og tvangsisolere mennesker på ubestemt tid. Det svarer til at man
kan straffes uden at blive stillet for en domstol, hvilket vi normalt forbinder med noget der sker i
bananrepublikker. Nogen skal blot have en formodning om at man er smittet med en ”Samfunds-kritisk”
sygdom. Hvad er en samfunds-kritisk sygdom? Det bestemmer Sundhedsministeren helt selv, da det er en
politisk vurdering. Du behøver altså ikke have nogen symptomer, og du behøver ikke at være blevet
testet positiv for nogen sygdom. Nogen kan beslutte at du har en samfundskritisk sygdom, hvorefter du
kan blive tvangsinterneret i 4 uger, som kan forlænges med 4 uger ad gangen, så juridisk set i det uendelige.
Jeg ved ikke om dette scenarie stemmer overens med Jeres organisations værdigrundlag eller
vedtægter, men jeg kan ikke forestille mig, at det er noget som I sympatiserer med. Derfor vil jeg
meget kraftigt opfordre jeres organisation til at sætte jer ind i dette lovforslag og sende en skarp indsigelse
mod dette inden fristens udløb den 13.11.2020.
Jeg vil meget gerne høre hvad I tænker om det.
Med venlig hilsen
Peter Hansen
lovforslaget ligger her:
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64420
Eller direkte link her:
https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/3c60f361-f79d-4596-8e6e1f64d973b9f4/Lovforslag.pdf
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Patientforeningen arbejder i øjeblikket med dette forslag.
Der er ganske meget at være kritisk over.
Som det umiddelbart ser ud, så er magten bliver koncentreret alt for meget hos sundhedsministeren og
retssikkerheden synes begrænset.
Patientforeningen ønsker Folketinget, Patientforeninger, Sundhedsfaglig kompetence, Forsvaret, Domstolene,
Arbejdstagerorganisationer og Erhvervsorganisationer inddraget på en måde så hasteindgreb ikke umuliggøres.
Vi er endnu ikke færdige med vort høringssvar. Vore analyser af forholdet til Grundloven er heller ikke færdiggjort
på nuværende tidspunkt.
De bedste hilsener
Niels Jørgen Langkilde
Formand
Patientforeningen
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Emne: Epidemiloven
Kære dansker,
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Du er medlem af en organisation, som inden fredag den 13.! november skal give et høringssvar omkring
epidemiloven. Vi håber, du har taget, eller vil tage dig tid til at læse den grundigt igennem selvom den er
lang. Man tror, det er et manuskript til en gyserfilm. En lov der sætter samtlige danske frihedsrettigheder
ud af kraft. Den kan "tilsidesætte anden lovgivning".
"Private udbydere" kan internere personer, der er "formodet smittet" (altså uden symptomer) med en
almen farlig eller en "samfundskritisk sygdom". Definitionen på hvad der er en "samfundskritisk sygdom"
bestemmer Sundhedsministeren og det er "ikke alene en sundhedsfaglig vurdering" men en "også en
politisk vurdering".
Alene at fremsætte sådan et forslag er en hån mod danskerne. Et fuldstændig vanvittigt forslag, som vil
fjerne enhver frihed og retten over ens egen krop. Hvordan kan en regering angribe sin egen befolkning på
den måde?
Vi formoder, at du er et godt og helt normalt menneske, som ønsker det bedste for dine børn og for
verden, og at du derfor naturligvis stemmer den forfærdelige lov ud. Vores frihed er i forvejen sat på en
hård prøve af regeringen, som i lang tid har ”groomet” danskerne til at acceptere en ny normal.
Vi er mange, som ikke længere vil finde os i denne glidebane ned i diktaturets og tyranniets mudderhul.
Med epidemiloven kan man komme efter enhver, som stiller spørgsmål til den førte politik, og fjerne
vedkommende fra hjemmet og internere vedkommende i ”egnet facilitet”. Man er jo så dømt
samfundsskadelig smittespreder og har derfor ingen rettigheder.
Vi håber, du skubber alt til side fra dit skrivebord, og LIGE NU bruger tid på at læse epidemiloven.
Vi vil gerne bede dig svare på denne email hurtigst muligt, da vi gerne vil kende din holdning til dette
angreb på vores og vore efterkommeres frihed.

Med venlig hilsen
Lene Bang og Vivi Schaffer
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Regionsrådsformand
Vedrørende epidemiloven og kravet om mundbind

Kære Region Hovedstaden
Som borger i Danmark er jeg alvorlig bekymret for vores retssikkerhed og derfor ønsker jeg at vide,
hvordan I forholder jer til den kommende epidemi lov, der kan træde i kraft allerede fra januar /februar
2020. Den startede med at omfatte 2 hastelove under kategori A & B,- hvoraf kategori A omhandlede
dødelige sygdom såsom SARS, Ebola og MERS, samt kategori B, der omfattede ikke dødelige sygdomme
som Polio, Influenza og Covid19.
Men hvad mange ikke ved, så er regeringen netop nu i gang med at indføre en ny hastelov med en kategori
3, der INTET har med en sundhedsfaglig vurdering at gøre, men kan være en politisk vurdering, og som
hedder
”SAMFUNDS-KRITISK SYGDOM”.
WHAUUU!!!
Altså indebærer en samfunds-kritisk sygdom, at skønnes man at være til fare for staten, kan man risikere at
blive frihedsberøvet, indespærret eller på anden vis komme under tvangslovene, hvis man ytrer sig eller
forholder sig kritisk i den offentlige debat?
Det må siges at være noget af en glidebane, og ganske uforståeligt at det er lykkedes regeringen at komme
frem med så vanvittige indgreb, uden nogen former for indsigelser eller offentlig debat.
Dvs. at vores retssikkerhed og demokrati sættes ud af kurs, hvilket rent juridisk vil kunne afvikle vores gode
solide værdinormer, som vi alle har kæmpet for, og værnet om. Vores retssikkerhed sikrer den enkeltes
borgers frihed og rettigheder og bør holdes i hævd som en hellig gral, i stedet for, at vi bevæger os hen imod
et Bolshevistisk diktatur, hvis ikke disse love stoppes.
Konsekvensen vil betyde en ekstrem undertrykkelse af befolkningen, der for alvor vil sætte vores
demokratiske spilleregler ud af kurs og give regeringen uanede magtbeføjelser over befolkningen.
Sundhedsministeren vil alene beslutte hvilken kategori, vi alle skal høre ind under.
Der er ikke det, der ligner nogen lov til beskyttelse af borgeren selv.
Tanken om, at vi bare kan blive fjernet fra vores boliger, tvangsindlægges, tvangstestes, tvangsvaccinere,
frihedsberøves til ukendte steder, samt ikke have nogen former for beskyttelse på vores liv, er rystende. Det
er en meget alvorlig sag, som vil få store konsekvenser for vores danske samfund.…
Faktisk har regeringen gjort det muligt at militæret kan gå ind og frihedsberøve folk uden dommerkendelse.
De har muliggjort at disse tiltag kan ske ud over Danmarks grænser, så i princippet kan selv
fremmedregionen træde til.
G4S som er en privat enhed er allerede ude på gaderne, som en slags vagtværn og de har indtil videre
overfaldet og tilbageholdt mennesker der ikke kunne bære mundbind, samt overdraget dem til politiet, der
efterfølgende måtte give personerne en offentlig undskyldning.
Men også andre militærenheder fra udlandet ville kunne træde til og udfører ordrer som måske danskere
ikke vil gøre mod egne borgere. så som de berygtede Black Water.
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Endvidere vil regeringen indføre Covid19 pas, der kun vil lade folk passerer ind over grænserne hvis de
frivillig har ladet sig blive testet af den stærk kritisable PCR-test for COVID-19, som ikke kan spore
virussen, men som i stedet indhenter oplysninger om personens RNA/DNA, der bliver gemt i en database.
Det giver nogle uhyggelige scenarier, som tilbage til 2 verdenskrig.
Borgere påtvinges at skulle gå med mundbind, selvom der ikke findes et eneste studie, der beviser, at det
beskytter mod covid19.
Sundhedsstyrelsen er kommet med en Bekendtgørelse nr. 1534 Paragraf 5 nr. 4, der fritager en borger, der
har sundhedsmæssige gener fra at gå med mundbind.
Alligevel har der været masser af sager, hvor borgere enten har fået udstukket bøder, er blevet uberettiget
anholdt eller på anden vis skammet ud offentligt.
Danmark er ved at blive omdannet til en krigszone, hvor borgeren nu er den, der er under mistanke og som
derfor ingen rettigheder længere har.
Hvad mener I som myndighed omkring denne epidemilov og krav om mundbind og er det noget som I har
taget stilling til i forhold til fremtidig behandling af vores børn, borgere og kommende generationer der kan
leve under disse normer?

Med venlig hilsen
Berith Zenia Fagergaard
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HØRING OG EPIDEMILOVEN

Til rette vedkommende
Vedrørende Udkast til den nye epidemilov.
Som dybt bekymret borger tillader jeg mig at skrive til jer fordi du/I skal afgive høringssvar om den nye
epidemilov inden den 13. november 2020.
Jeg anmoder jer om at læse lovforslaget meget grundigt igennem, og beder jer mærke efter hvad
denne lov, som tilsidesætter enhver anden lovgivning, kan få af betydning for dig og mig og fremtidens
børn i Danmark.
Udkastet til den nye epidemilov er efter min mening rystende læsning. Det nye udkast leder mine
tanker hen på et kommende diktatur i Danmark, hvor Sundhedsministeren alene (altså uden om
folketinget) og på baggrund af politiske beslutninger (altså ikke sundhedsfaglige) kan sætte
tvangshandlinger i værk for danskerne.
Og hvad mener jeg så med det?
Jo, der står sort på hvidt hvad regeringen vil byde os…
De behøver kun at FORMODE, at du er smittet for at kunne anvende magt og tvang.
-Tvangstestning
1

-Tvangsbehandling (i 4 uger + 4 uger + 4 uger osv)
-Tvangsisolation (i 4 uger + 4 uger + 4 uger osv)
-Tvangsfjernelse fra hjemmet (gælder individuelt for dig og dine eventuelle børn)
-Tvangsvacciner
-Magtanvendelse af politiet både overfor individer, private og offentlige institutioner som ikke følger
reglerne.
-Ingen retskendelse nødvendig for at komme ind i dit hjem og fjerne dig, eller for at spærre dig inde i
dit hjem, og op til 6 måneders fængsel for ikke at makke ret.
Og disse regler kan således fravige regler fastsat i eller i medfør af anden lovgivning.
Det vil sige vi som mennesker totalt mister vores rettigheder til at bestemme over vores egen krop og
sundhed. Og hermed vores grundlæggende frihed!
Derfor…. Vi skal have stoppet den nye epidemilov!
Endvidere lægger det nye udkast op til at dække over ”samfundskritisk sygdom”, og altså ikke som
tidligere, en epidemi. ”Samfundskritisk sygdom” som besluttes egenrådigt af sundhedsministeren og
ikke efter ”sundhedsfaglig vurdering” men ”en politisk vurdering”. ”Samfundskritisk sygdom” er et vidt
begreb!
Regeringen vil kunne vurdere en lille forkølelse som smitsom, hvilket det jo er (og ufarligt) og isolere
dig i op til 4 uger fra din familie, dine børn og nærmeste. Dine børn bliver tvangsfjernet/isoleret på
samme vis. Dette er et totalt skrækscenarie for mig som mor til to børn!
Det gør mig aldeles bange og utryg. Jeg mener det sætter vores demokrati ud af spil og sætter os
borgere i en aldeles farlig og utryg situation…. Hvad tænker du?
Som vi alle er bekendt med, så er Covid-19, influenza mm klassificeret i kategori B.
En smitsom, men ikke farlig sygdom. Kategori A (ebola og pest) er farlig og meget smitsom. Kategori
B sygdomme kan altså ved vedtagelse af den nye epidemi lov besluttes ”Samfundkritisk sygdom” og
tvangsforanstaltninger kan iværksættes!
Har du lyst til det? Jeg har bestemt ikke, og mener at den gældende epidemilov (altså den før hastelov
af 12. marts) er aldeles fyldestgørende til at håndtere sygdomme i Kategori B.
Med venlig hilsen
Linda Monrad
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Regionsrådsformand
Vedrørende udkast til den nye epidemi lov.

Til Formand Sophie Hæstorp Andersen
Som dybt bekymret borger tillader jeg mig at skrive til jer, fordi dig eller i skal afgive høringssvar om den nye epidemi
lov inden d.13 November 2020.
Jeg anmoder jer om at læse lovforslaget meget grundigt igennem og beder jer om at mærke efter hvad denne lov,
som tilsidesætter enhver anden lovgivning, kan få af betydning for dig, mig og fremtidens børn i Danmark.
Udkastet til den nye epidemi lov er efter min mening rystende læsning.
Det leder ens tanker hen på et kommende diktatur i Danmark. Hvor sundhedsministeren alene (uden om
Folketinget) og på baggrund af politiske beslutninger og ikke sundhedsfaglige, kan sætte tvangshandlinger i værk
overfor danskerne.
Det står sort på hvidt i udkast hvad regeringen vil byde os i nærmeste fremtid.
De behøver kun at FORMODE, at du er smittet for at kunne anvende magt og tvang.
- Tvangstesting
- Tvangsbehandling (i 4 uger + 4 uger + 4 uger osv... (ingen tidsbegrænsning)
- Tvangs Isolation (i 4 uger + 4 uger + 4 uger osv... (ingen tidsbegrænsning)
- Tvangsfjernelse fra hjemmet (gælder individuelt for dig og dine eventuelle børn)
- Tvangs Vacciner
- Magtanvendelse af politiet både overfor individer, private og offentlige institutioner som ikke følger reglerne...
- Ingen retskendelse nødvendig for at komme ind i dit private hjem og fjerne dig, eller spærre dig inde i dit eget
hjem, og man kan få op til 6 måneders fængsel for ikke at makke ret.
Disse regler kan således fravige regler der er fastsat eller jævnfør af anden lovgivning.
Det vil sige vi som mennesker totalt mister vores rettigheder til at bestemme over vores egen krop og sundhed.
Hermed vores grundlæggende frihed...
Derfor skal denne epidemi lov stoppes..!
Endvidere lægger det nye udkast op til at dække over "samfundskritisk sygdom", og ikke som tidligere en epidemi.
Hvad en "samfundskritisk sygdom" er, besluttes egenrådigt af sundhedsministeren og ikke efter "sundhedsfaglig
vurdering", men kun en "politisk vurdering". Konklusion "samfundskritisk sygdom" er et vidt begreb og vil ikke kunne
videnskabelig dokumenteres.
Regeringen vil kunne vurdere en lille forkølelse som smitsom, og isolere dig i op til 4 uger væk fra din familie, dine
børn og dine nærmeste. Dine børn vil også kunnet blive tvangsfjernet/isoleret på samme vis.
Dette gør mig aldeles bange og er et mega skræk scenarie for mig, med børn og ældre i familien.
Vi har alle et moralsk ansvar overfor vores danske medmennesker og jeg mener at det sætter vores demokrati ud af
spil, og placerer os borgere i en aldeles farlig og utryg situation... Hvad er dine/jeres tanker om epidemilovens
totalitære tiltag..?
Som vi alle er bekendt med, så er Covid-19, influenza, mm. klassificeret i kategori B.
En smitsom, men ikke farlig sygdom.
Kategori A (b.la Ebola og Pest) er farlige og meget smitsomme.
Kategori B sygdomme kan altså ved vedtagelse af den nye epidemi lov besluttes at, "samfundskritisk sygdom"
medfører at tvangsforanstaltninger kan iværksættes..!
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Kan i tage det ansvar at sige ja til dette..? Jeg ved, at det kan jeg ikke.
Jeg mener at den gældende epidemi lov (den der var skrevet før hastelove d.12 Marts 2020) er aldeles
fyldestgørende til at håndtere sygdomme i kategori B.
Med Venlig Hilsen

ThinkBlue

Founder & CEO Mille Rasmussen
Physiotherapist & Pilates Foundation / Asthanga Yoga teacher
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Udkast til den nye epidemilov

Til rette vedkommende.
Som dybt bekymret borger tillader jeg mig at skrive til jer fordi du/I skal afgive høringssvar om den nye epidemilov
inden den 13. november 2020.
Jeg anmoder jer om at læse lovforslaget meget grundigt igennem, og beder jer mærke efter hvad denne lov, som
tilsidesætter enhver anden lovgivning, kan få af betydning for dig og mig og fremtidens børn i Danmark.
Udkastet til den nye epidemilov er efter min mening rystende læsning. Det nye udkast leder mine tanker hen på et
kommende diktatur i Danmark, hvor Sundshedsministeren alene (altså udenom folketinget) og på baggrund af
politiske beslutninger (altså ikke sundhedsfaglige) kan sætte tvangshandlinger i værk for danskerne. Og hvad mener
jeg så med det? Jo der står sort på hvidt hvad regeringen vil byde os:
De behøver kun at FORMODE, at du er smittet for at kunne anvende magt og tvang:
-Tvangstestning
-Tvangsbehandling (i 4 uger + 4 uger + 4 uger osv)
-Tvangsisolation (i 4 uger + 4 uger + 4 uger osv)
-Tvangsfjernelse fra hjemmet (gælder individuelt for dig og dine eventuelle børn)
-Tvangsvacciner
-Magtanvendelse af politiet både overfor individer, private og offentlige institutioner som ikke følger reglerne.
-Ingen retskendelse nødvendig for at komme ind i dit hjem og fjerne dig, eller for at spærre dig inde i dit hjem, og
op til 6 måneders fængsel for ikke at makke ret.
Og disse regler kan således fravige regler fastsat i eller i medfør af anden lovgivning. Det vil sige vi som mennesker
totalt mister vores rettigheder til at bestemme over vores egen krop og sundhed. Og hermed vores grundlæggende
frihed!
Derfor…. Vi skal have stoppet den nye epidemilov !
Endvidere lægger det nye udkast op til at dække over ”samfundskritisk sygdom”, og altså ikke som tidligere, en
epidemi. ”Samfundskritisk sygdom” som besluttes egenrådigt af sundhedsministeren og ikke efter ”sundhedsfaglig
vurdering” men ”en politisk vurdering”. ”Samfundskritisk sygdom” er et vidt begreb..! Regeringen vil kunne vurdere
en lille forkølelse som smitsom, hvilket det jo er (og ganske ufarligt) og isolere dig i op til 4 uger fra din familie, dine
børn og nærmeste. Dine børn bliver tvangsfjernet/isoleret på samme vis.
Dette er et totalt skrækscenarie for mig som mor til fire børn og 2 børnebørn! Det gør mig aldeles bange og utryg.
Jeg mener det sætter vores demokrati ud af spil og sætter os borgere i en aldeles farlig og utryg situation…. Hvad
tænker du? Som vi alle er bekendt med, så er Covid-19, influenza mm klassificeret i kategori B.! En smitsom, men
ikke farlig sygdom. Kategori A (ebola og pest) er farlig og meget smitsom. Kategori B sygdomme kan altså ved
vedtagelse af den nye epidemi lov besluttes ”Samfundkritisk sygdom” og tvangsforanstaltninger kan iværksættes!
Har du lyst til det? Jeg har bestemt ikke, og mener at den gældende epidemilov (altså den før hastelov af 12. marts)
er aldeles fyldestgørende til at håndtere sygdomme i Kategori B.
Se gerne denne video, hvor Mads Palvig forklarer hvad konsekvenserne af den nye epidemilov vil få hvis den bliver
en realitet!
https://www.youtube.com/watch?v=6f5xjPwtMZI
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For at besk y tte dine personlige oply sninger har Microsoft Office forhindret automatisk hentning af dette billede fra internettet.

Epidemiloven vil rent juridisk gøre
Danmark direkte til et bolshevistisk
diktatur.
Tidligere investmentbanker Mads Palsvig, cand jur og
HD Finansiering gennemgår Epidemiloven og dens
potentielle konsekvenser, hvis ikke den bliver stoppet
i opløbet. Fascisme er når en stærk stat samarbejder
med de største virksomheder om at kontrollere og
udbytte befolkningen. Bolshevisme er når
teknokrater og bureaukrater fuldstændig ...
www.youtube.com

Mvh. Merete M. Jensen
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