
Personvern  - Vilkår

Internasjonalt Norge Krig-fred Olje-Energi Media Ideologi Historie Diverse Miljøpolitikk

Tilbake til forside

POSTED IN 

Hvis du er mot forslaget om å forlenge tiltakene og
koronapass.

Her er et eksempel på
høringssvar.

 20 FEBRUAR 2022  

 1

COVID-19



Derimot.no har vært imot alle koronatiltakene fra dag en. Vi legger frem et

forslag til høringssvar til forslaget om å forlenge tiltakene. Dette kan fritt

brukes av alle som er imot koronapass. Den adressen det skal sendes til er

følgende:

https://svar.regjeringen.no/nb/registrer_horingsuttalelse/H2900763/

Vi har valgt å være reklamefri, men

det har en pris nå når nettavisen

leses av stadig �ere – også av

noen med andre hensikter enn å

skaffe seg informasjon. Vi er derfor

avhengig av økonomiske tilskudd

fra de av dere som setter pris på

virksomheten vår. Mange bidrar

allerede og det er vi svært glade

for.

For de som vil støtte derimot.no

økonomisk, men ikke bruker VIPPS

kan evt. bidrag overføres til

følgende kto. nr. 97224126437.

VIPPS-kontonen ligger i rubrikken

under.

IBAN / Swift 

SBAKNOBB, NO84 9722 4126 437

LIVE VISITORS

2122

13411
VISITORS TODAY

  

HJEM OM REDAKTØREN HVORFOR AVIS 
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Vi vil be alle som er imot denne forlengelsen og bruken av koronaserti�kat å

benytte uttalelsen under med egen underskrift og adresse hvis de er enig i

innholdet i den formuleringen vi her legger frem. En kan naturligvis lage sin

egen uttalelse som ikke trenger å være lang eller ha noen utfyllende

begrunnelse. Dette er bare eksempel på en av utallige muligheter til å svare.

Men det er viktig at vi reagerer.

Knut Lindtner 

Redaktør

HØRINGSSVAR TIL FORSLAG OM “FORLENGELSE
AV REGLENE OM KORONASERTIFIKAT”
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) foreslår å forlenge virketiden for de

midlertidige bestemmelsene om koronaserti�kat (smittevernloven)til 30. juni

2023. 

HOD foreslår også en justering av ordlyden (§ 4A-2 andre ledd): å

tydeliggjøre skillet mellom 

To års tvang og diktering av private menneskers liv nærmer seg slutten –

begrunnet i en sykdom som 99,75 % av befolkningen IKKE dør av.

Og nå ønsker HOD å forlenge levetiden til de midlertidige lovene, som ga

myndighetene mulighet til å utøve denne tvangen. Dette er uhørt! De

midlertidige lovene skulle aldri i utgangspunktet vært innført – og de viser

med all tydelighet at også i demokratiet Norge kan det innføres diktatur over

natten, bare en begrunner det med “fare (les:frykt) for liv og helse”. 

Illusjonen om at vi har en trygg og sterk rettsstat som beskytter individet mot

styrings(makt)- kåte politikere og helsemyndigheter, er for alvor død. Fra nå

av gjelder ikke grunnloven og menneskerettigheter hvis det er oppdaget et

nytt, og smittsomt virus. 

Argumentet er å ivareta folkehelsen. Men god folkehelse skapes ikke verken

av eller i helsevesenet. Det skapes heller ikke gjennom tvang. Tvert i mot.

Folkehelse er et samfunnsfagfelt – og det skapes og formes av og i

samfunnet gjennom (OBS! ikke-prioritert rekkefølge):

1. avgrensning av smitteverntiltak, og 

2. bruk av koronaserti�kat som dokumentasjon

Likestilling     (koronapass truer likestilling og fremmer segregering)

Demokrati      (De 2 siste årene: rettsprinsipper fravikes uten gyldige begrunnelser)

Ytringsfrihet   (De 2 siste årene: mediene har sensurert i stor grad)

Valgfrihet        (De 2 siste årene: fratatt befolkningen gjennom ulike tiltak)

Debattklima    (De 2 siste årene: ødelagt av politikernes vaksinepress og tiltakstvang

og moralisme)                   



Frie/transparente MSM (�nnes ikke lengre, dessverre)

Arbeid              (Tiltakene har rasert bransjer og arbeidsplasser)

Privatøkonomi  (Svært  mange har lidd økonomisk overlast p.g.a. smitteverntiltak)

Husvære

KATEGORIER

Vel kategori

NYHETSBREV

Type you Subscribe
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10. jan. 2022
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Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis

www.derimot.no sin.

En ser altså her at vilkårene for god folkehelse er ødelagt, eller sterkt

redusert, i forsøket på å ivareta folkehelsen. Det er et kjempeparadoks –

ulogisk som bare pokker – som HOD nå til alt overmål foreslår å forlenge. Å

godkjenne dette er det samme som å signere dødsdommen til demokratiet –

i “smittevernlovens navn”. 

Det er så mange problematiske og ulogiske sider ved den politikken som har

vært ført de siste to årene, at man vet ikke hvor man skal begynne. Jeg vil

her bare trekke frem det enkle faktum at dødsraten til Korona (uavhengig av

antall smittede) i de aller �este land- uavhengig av nedstengningstiltak,

vaksinering eller antall smittede – ikke overstiger 0,25 %. 

Dette innebærer, som nevnt innledningsvis, at ca. 99, 75 % av befolkningen

IKKE dør av korona. Til tross for dette mener altså myndighetene at det er

grunn til å forlenge muligheten for smitteverntiltak. Koronapass er de�nitivt

et virkemiddel som bidrar til uhørt tvang, press og segregering: implisitt

tvangsvaksinering. Det handler ikke om dokumentasjon, og det dreier seg

heller IKKE OM FOLKEHELSEN. Fordi tvang, segregering og

nedstengningstiltak er nettopp en trussel mot folkehelsen. 

Jeg er med andre ord sterkt IMOT dette forslaget. NEI TIL KORONAPASS!

31 har lest innlegget i dag.  

Innlegget er lest totalt 31 ganger.  

  Post Views: 88

Sikre mat- og vannkilder

Sikker, stabil og rimelig energipolitikk

Sosiale møteplasser   (De 2 siste årene: utradert p.g.a. smitteverntiltak)

Forsamlingsfrihet        (De 2 siste årene: utradert på grunn av smitteverntiltak)

Demonstrasjonsfrihet  (De 2 siste årene: tildels forhindret på grunn av

smitteverntiltak)
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REPLY

PREVIOUS POST 

1 Comment

Frikar
20 FEBRUAR 2022 AT 14:29

Bryter ikke koronapass og nedstengning med norsk Grunnlov? 

Da burde det vel holde med et opprop om å respektere den. Og å forby partier

som bryter. 

( Selv om det partiet som har regjeringsmakt i dag har brudt Grunnloven �ere

ganger siden 1945.)

Leave a Reply

You have to agree to the comment policy.

KOMMENTAR *

NAMN * EPOST * VEVSTAD

 VARSLE MEG OM NYE

KOMMENTARER VIA E-POST. DU

KAN OGSÅ ABONNERE UTEN Å

LEGGE INN EN KOMMENTAR SELV.

SEND YOUR MESSAGE
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DERIMOT.NO

På denne nettavisen vil jeg prøve å
offentliggjøre stoff som aldri presenteres i våre
medier. Det betyr ikke at jeg er enig i alt som
presenteres, men det betyr at jeg mener det er
viktig at alternative syn legges frem for å få en
diskusjon. Dette �nnes ikke lenger i Norge
vedrørende utenrikspolitikk. Enkelte andre
følsomme tema er også vanskelig å diskutere,
f.eks. innvandringspolitikk.

ADMIN: Knut Lindtner

Jeg styrer alt som slippes frem på denne
nettavisen og jeg har naturligvis en grense for
hva jeg vil tillate. Den er vanskelig å bestemme
presis, men den er der.  
 
- Knut Lindtner

Kontakt

knut.lindtner@derimot.no

Sosiale medier

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.
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