REGERINGEN VILL ÄNDRA GRUNDLAGEN.
Just nu ligger en grundlagsändring på förslag från regeringen för att möjliggöra hårdare åtgärder vid
en pandemi och liknande, som exempelvis införandet av undantagstillstånd med utegångsförbud,
begränsningar i rörelsefriheten, tvångsåtgärder i samband med medicinsk behandling,
vaccinationsregister m.m.
För att en grundlagsändring ska ske måste det röstas igenom två gånger med ett riksdagsval emellan.
Regeringen förhastar därför på denna utredning nu, och om det röstas igenom av riksdagen i sommar
och åter igen efter valet i höst, så kan en permanent ”Pandemilag” vara ett faktum där våra styrande
kommer att kunna införa drakoniska åtgärder vi har sett i andra länder, så som Australien och Nya
Zeeland. Grundlagen har hittills skyddat oss från detta.
Denna ändring i samband med tre till juridiska processer/ lagändringar som just nu håller på att träda
i kraft öppnar upp för en total inskränkning på våra grundlagsstiftande rättigheter.

DE FYRA ÄNDRINGARNA SOM KAN KOMMA ATT FÖRÄNDRA ALLT:
1. Förändringen i smittskyddslagen
Dir. 2021:68
- Öppnar upp för att staten kan införa hårdare åtgärder vid en framtida pandemi, med
utegångsförbud, nedstängningar, tvångstestning vid inresa- (kontrollanter på vägarna), tvång att
läggas in / karantänläger m.m. Kan se att se till att vår mötes-, demonstrations-, egendomsfrihet och
mycket mer är ett minne blott.

2. Grundlagsändringen
Prop. 2021/22:42
- Öppnar upp för avhumanisering av människan där man med grundlagens stöd kan införa
sanktioner och hårdare tillsyn mot enskilda individet.

3. Myndigheten för psykologiskt försvar
Dir 2018:80
- Inskränker på vår yttrandefrihet och möjliggör att vi likt Australien kan straffas för kontroversiella
yttranden vi gör på sociala medier. De ger exempel på ''vaccinkritik'' här.

4. WHOs avtal med samtliga länder om pandemi hanteringen i framtiden (bindande enligt
internationell rätt).
- Ett avtal som gör att de åtgärder WHO bestämmer för i en pandemi, måste följas av samtliga
länder. Något som kan komma att inskränka på våran rätt till fritt val över vår egna kropp eller
rörelsefrihet ifall de bestämmer för tvångsvaccinering eller utegångsförbud.

I samband med varandra, öppnar de upp för en total inskränkning på våra mänskliga rättigheter, och
möjliggör att vår regering kan införa de drakoniska åtgärder vi sett andra länder införa.
Ändringen i smittskyddslagen behöver dock ett större stöd i grundlagen för att bli legitim. Genom en
ändrad grundlag behöver en regering inte gå till riksdagen för att be om befogenheter, vilket är
varför denna förändring faller dem perfekt i händerna. Då denna innebär ett större utrymme för
tolkning i grundlagen, och vilka det ska gälla. Vi måste hålla utkik för ändamålsglidning här,
regeringen kommer ha eget mandat att tolka orden och avgöra vad som är nödvändigt vid straff.
Detta innebär kraftiga inskränkningar av våra grundlagsskyddade fri- och rättigheter.

NAMNINSAMLING - SKYDDA GRUNDLAGEN!
Vi har därför dragit igång en namninsamling för att sätta stopp för denna utveckling mot ett
odemokratiskt samhälle.
Vi kommer att lämna in denna till regeringen den 2 maj 2022. Skriv under för att göra din röst hörd i
kampen för en fri framtid. Tack.
Besök:
www.skyddagrundlagen.nu
- för att läsa mer och skriva under.

Besök:
https://www.skrivunder.com/skydda_vara_grundlagsskyddade_fri__rattigheter?u=8068864&uv=42693597
- för att skriva under direkt.

Detta initiativ stötas av partiet Rikslagen.
STÖD OSS GÄRNA I KAMPEN FÖR RÄTTVISAN:
Swish nr: 123 136 60 38
All hjälp uppskattas. Tack.

TILLSAMMANS FÖR EN FRI FRAMTID!

