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Regeringen vil indføre diktatur i Danmark 

 

Ny epidemilov skal forkastes eller til folkeafstemning 

 

Kære Folketingspolitikere              11.11.2020 

Vil du huskes for at være med til at afskaffe demokratiet i Danmark? 

Tænk dig godt om, når du stemmer om epidemiloven.  

 

Regeringens forslag til en ny epidemilov er så kontroversiel, at den ikke kan 

vedtages uden en folkeafstemning. Lovforslaget overtræder ikke bare 

Grundloven men også de menneskerettigheder, der blev vedtaget i kølvandet 

af 2. verdenskrig. 

• Demokratiet vil blive sat ud af kraft, idet tredelingen af magten ophæves. 

• Domstolene bliver, hvis epidemiloven vedtages, sat ud af kraft.  

• 178 folkevalgte medlemmer, der skal sikre demokratiet i Danmark, bliver tilsidesat.  

• Alt magt samles hos én enkelt person, Sundhedsministeren.  

 

Hvis Epidemiloven vedtages, kan Sundhedsministeren bruge epidemiloven 

til: 

• Personligt vurderer hvad der er ”samfundskritisksygdom” 

• Tvinge enkeltpersoner, udvalgte grupper / samtlige danskere til tvangsbehandling, uden lægefaglig 

vurdering. 

• Tvinge enkeltpersoner, udvalgte grupper / samtlige danskere til tvangsisolation. 

• Tvinge enkeltpersoner, udvalgte grupper / samtlige danskere til tvangsvaccination. 

• Tiltvinge sig adgang til teledata, herunder hemmelige telefonnumre.  

• Tilsidesætte gældende lovgivning. Ikke begrænset til lovgivning vedrørende eget felt, men en 

generel tilsidesættelse af lovgivning, borgerrettigheder og menneskerettigheder.  

• Tiltvinge sig adgang til privat og erhvervsmæssig ejendom, uden dommerkendelse.  

• Ekspropriation af privat ejendom. 

• Magtanvendelse ved hjælp af politi og militær, uden retskendelse. 

 

Lovforslaget er kontroversielt og i modstrid med både grundloven og 

menneskerettigheder. I lovforslaget skrives ”det er ministeriets opfattelse at forslaget kan 

gennemføres inden for rammerne” - Hvilke rammer, der helt præcist menes, er 

ikke uddybet nærmere. 

http://hpv-bivirkningsramte.dk/
https://www.facebook.com/HPV-Bivirkningsramte-%C3%A5ben-side-1657968304435936/timeline/
https://twitter.com/HPVDanmark
https://www.youtube.com/channel/UC0XBDAPOqx0EVsa6tfNK0pQ
http://hpv-bivirkningsramte.dk/rss.xml
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Epidemiloven flytter magten fra de folkevalgte politikere til én enkelt person.  

 

En så stor diktatorisk magt hos én person, giver en markant risiko for at denne person 

udsættes for holdningspåvirkende adfærd.  

Den nuværende Sundhedsminister har allerede kontakt til vaccineindustriens 

toplobbyister, og er således et oplagt offer for bevist eller ubevist korruption.  

Samme lobbyorganisation har doneret mere end 100 millioner danske kroner til Statens 

Serum Institut. 

 

Gentager historien sig? 

 

Den nye epidemilov minder om de ideologier som man så i 30’ernes Tyskland. Her var det 

også en snæver kreds af politikere, der valgte hvem, der skulle have behandling og hvilken 

behandling? 
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