Oslo, 29.01.2021

Krav om revurdering og endring av nasjonale og kommunale koronatiltak
Vi i Norsk Frihetsallianse påpeker at en rekke av de nasjonale og kommunale koronatiltakene som
har blitt innført fra Statens side, siden 12. mars 2020, har vært og er i strid med bl.a. grunnleggende
menneskerettigheter og Grunnloven. De nye nasjonale koronatiltakene, som også er implementert i
lokale/kommunale forskrifter, ble innført fra 24. januar 2021, og er ulovlige inngrep i borgernes
grunnleggende rettigheter og friheter, og det kreves at kommunen umiddelbart gjennomfører en
revurdering og endring av de svært inngripende tiltakene slik at disse er i samsvar med Norges
nasjonale og internasjonale forpliktelser.
- Nedstenging er grunnlovsstridig
- Myndighetene har brutt og bryter menneskerettighetene og prinsippet om menneskets frie valg.
- Ved å pålegge disse tiltakene svekker myndighetene individets naturlige immunforsvar.
Dette brevet har på dette tidspunktet et særlig fokus på krav fra Norsk Frihetsallianse knyttet til de
nyeste tiltakene fra 24. januar 2021.
Tiltakene innebærer svært inngripende tiltak som består av påbud og forbud som direkte eller
indirekte er rettet mot 1) privatpersoner (bevegelsesfrihet, personlige frihet, økonomiske
kompensasjonsordninger, regler om karantene og isolasjon mv), 2) næringsdrivende (manglende
kompensasjonsordninger, næringsfrihet mv), og 3) særlig barn og unge i kommunene (skolegang
mv).
Bevegelsesfriheten er en grunnlovfestet rettighet, jf. Grunnloven § 106, EMK TP 4 artikkel 2 og SP
artikkel 12. Tiltakene som forplikter borgerne å sitte i karantene og isolasjon, og videre innfører et
besøksforbud med begrensninger for friske personer, er bare noen av tiltakene som bryter med
grunnleggende menneskerettigheter etter Grunnloven og EMK.
Myndighetens krav om PCR-test er grunnlovsstridig, herunder viser uttalelser fra Verdens
helseorganisasjon at testene må vise positivt svar minst to ganger, i tillegg til tydelige symptomer for
at covid-19 skal kunne påvises
Verdens helseorganisasjon (WHO) har også innrømmet at PCR- testene gir uriktige resultater
avhengig av testens CT- verdi. Dette innebærer at Staten på grunnlag av upålitelige testingsmetoder
først og fremst gjør inngrep i bevegelsesfriheten til borgerne i form av isolasjon og karantene. Den
svært upålitelige og uegnede testemetoden skaper videre stor frykt blant befolkningen. Det er
medisinskfaglig anerkjent at frykt skaper stress, og at stress, som i dette tilfelle er forårsaket av frykt,
skaper alvorlige helseproblemer. Disse helseproblemene er både fysiske og psykiske, og vi mener at
disse utgjør betydelig fare for liv og helse for borgerne. Vi mener at den frykten myndighetene har
skapt i tilknytning til covid-19, ikke har tilstrekkelig rot i virkeligheten (i hvert fall for friske
mennesker under 85 år, som utgjør den vesentligste av befolkningen) og som nå således medfører
en betydelig fare for norske borgeres helse, altså folkehelsen.
Det har videre blitt dokumentert at den norske befolkningens mentale helsetilstand siden covid-19
ble erklært som pandemi, er redusert betydelig. Svært mange lider av depresjoner, angst, ensomhet
og spiseforstyrrelser mv. og det er svært store mørketall her ifølge mange fagfolk. Det anføres at
folkehelsen skades av Staten gjennom myndighetenes korona-tiltak.

Strenge koronatiltak på grunnlag av upålitelig testingsmetoder, og et virus som i virkeligheten er
egnet til å kunne nedkjempes gjennom folkeimmunitet, er en rettstridig håndtering av situasjonen
fra Statens side. Denne håndtering skader folkehelsen i langt større grad enn gjennom koronaviruset, og tatt i betraktning den lange tiden som nå har pågått med svært omfattende og strenge
korona-tiltak, også sammenlignet med mange andre land, har tiden kommet for at Staten nå MÅ
vurdere og eventuelt påta seg sitt ansvar for de meget omfattende følgene av korona-tiltakene.
Det kreves fra Norsk Frihetsallianse at Staten/kommunen umiddelbart opphever tiltakene som
griper uforholdsmessig inn i borgernes rettigheter og friheter, slik det fremgår av ovenfor.
Tiltakene går i uforholdsmessig stor grad ut over barn og unges bevegelsesfrihet, rett til utdanning
og naturlig livsutvikling.
Dette er i strid med statens plikt til å ivareta folkets fysiske og mentale helse. I kombinasjon med det
lokale besøksforbudet som nå har blitt praktisert i en nokså lang periode i flere kommuner, hevdes
at tiltakene heller ikke ivaretar det grunnleggende prinsippet om barnets beste, jf. Grunnloven § 104
og barnekonvensjonen artikkel 3.
De inngripende tiltakene medfører at staten/kommunen har iverksatt en rekke nasjonale og gitt
anledning til lokale/kommunale tiltak, som strider mot medisinskfaglige vurderinger og som bare
autoritære stater normalt iverksetter.
Vi ber Staten/kommunen foreta en umiddelbar revurdering av tiltakenes virkning for samfunnet, for
befolkningen og tiltakenes lovmessighet.
Norsk Frihetsallianse stiller følgende spørsmål:
Ved å iverksette deres totalitære tiltak og påtvunget borgerne deres ensidige perspektiv, og ensidig
sensur, tar dere fult ansvar for de påvirkningene dette påfører folks fysiske og mentale helse?
Hvis Nei, iverksetter vi individets frie valg umiddelbart.
Det bes om tilbakemelding fra Staten/kommunen senest innen 14 dager fra brevets dato om
hvordan Staten/kommunen stiller seg til ovennevnte krav om endring i tiltak, nevnt ovenfor, i form
av påbud og forbud, samt om Staten/kommunen påtar seg ansvar for de uopprettelige skader
befolkningen mv påføres, i tilfelle tiltakene ikke endres i samsvar med EMK, Grunnloven og de øvrige
internasjonale og nasjonale bestemmelser.
Det varsles med dette at det vil bli sendt påkrav og det varsles med dette om ytterligere rettsligere
skritt.
Med vennlig hilsen
Norsk Frihetsallianse

