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Iso-Britannia: Koronarokotuksista aloitetaan 

rikostutkinta 

Professori Dolores Cahillin luotsaama World Freedom Alliance tiedottaa Suur-Lontoon Metropolitan -poliisitoimen, 

Hammersmithin poliisin sekä Kansainvälisen rikostuomioistuimen (International Criminal Court, ICC) alkavan tutkia 

koronarokotuksia rikoksena. 

Joulukuun 20. päivä 2021 lääkäri Sam White, asianajaja Philip Hyland (PJH Law), asianajaja Lois Bayliss (Broad 

Yorkshire Law) ja eläköitynyt poliisiupseeri Mark Sexton jättivät tutkintapyynnön poliisille. Poliisille luovutettiin Sam 

Whiten ja Philip Hylandin keräämä todistusaineisto. 

Tutkintapyyntö on kohdistettu Ison-Britannian lääketurvallisuusvirastoon (Medicines and Healthcare products 

Regulatory Agency, MHRA) ja Ison-Britannian hallitukseen, joita syytetään mm. asianmukaisen, huolellisen, ennen 

ostoa tehdyn läpikäynnin (due diligence, DD) laiminlyönnistä; rokotteita koskeva data, kliiniset kokeet (jotka ovat 

edelleen kesken) ja tutkimukset osoittavat DD-laiminlyönnin samoin kuin se, että vastuutahot ovat olleet täysin 

piittaamattomia kaikesta siitä tuhosta, harmista ja kuolemasta, jota koronarokotteet ovat aiheuttaneet. 

Poliisi on hyväksynyt, että todistusaineisto osoittaa rikostutkinnan tarpeen. Tapausnumerot ovat Metropolitan Police 

Crime Number: 6029679/21 ja International Criminal Court case number: OTP‐CR‐473/21. 

Mark Sexton toteaa, ettei moni koronarokotteen ottanut edes tiedä rokotteen olevan vasta testivaiheessa, ja kehottaa 

ottamaan heihin yhteyttä mikäli joku läheinen tai itse on saanut haittavaikutuksia koronapiikistä, ja mainitsee 

esimerkkeinä yleisistä haitoista sokeutumisen, erilaiset sydänongelmat, veritulpat ja eri tyyppiset halvaukset. Myös 

niitä, joita on uhattu työpaikan menetyksellä, mikäli kieltäytyy koronarokotteesta, rohkaistaan ottamaan yhteyttä ( 

loisbayliss@broadyorkshirelaw.co.uk ) 
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Avustuspyyntöjä on jätetty kv. asianajaja Robert Kennedy Jr:lle, asianajaja Reiner Fuellmichille, Pfizerin entiselle 

tutkimusjohtajalle tri Michael Yeadonille sekä lukuisille muille virologeille, lääkäreille, biologeille, data-analyytikoille 

ja asianajajille, kansallisesti ja kansainvälisesti, joilta toivotaan lisää todistusaineistoa. 

Koronarokotuksiin liittyvissä, tähän asti kertyneissä kanteissa, valituksissa ja tutkintapyynnöissä rikosnimikkeitä on 

useita: väärinkäytös (misfeasance), aseman väärinkäyttäminen (misconduct), kuolemiin johtanut törkeä huolimattomuus 

ja laiminlyönti (gross negligence manslaughter), murha, salaliitto murhan/murhien suorittamiseksi, kansanmurha ja 

rikokset ihmisyyttä vastaan. 

Aiheeseen liittyviä asiakirjoja: 

• International Criminal Court, Office of the Prosecutor. Communications 

6.12.2021, COMPLAINT (suomeksi AvoinMediassa + kuvakaappauksina) 

• Letter to Chair of MHRA from Dr Sam White – Request for Undertakings for breaches of legal obligations and 

breaches of duties of care 

LÄHDE: 

World Freedom Alliance (12.1.2022): COVID‐19 VACCINE‐RELATED CORPORATE CRIMES AND THREATS 

TO PUBLIC HEALTH — UK POLICE LAUNCH MAJOR INVESTIGATION INTO MRNA COVID‐19 VACCINE‐

RELATED CORPORATE CRIMES AND THREATS TO PUBLIC HEALTH 

Aiheeseen liittyy: 

CDC haastettu oikeuteen k-piikkien turvallisuustietojen salaamisesta 

Lakimies: Pfizer tiesi k-piikin haittavaikutuksista 

Komissiolta odotetaan vastausta k-piikin sisältämiin ihmiselle vaarallisiin ainesosiin 

FDA haastettu Pfizerin mRNA-piikin tietojen pimittämisestä 

FDA määrätty luovuttamaan Pfizerin k-piikin turvallisuusdata 

Pelko on tehokas suostuttelija: koronavirus-uutisointiohjeistus käyttäytymistieteilijöiltä 

Tietovuoto: Britit hallituksensa psykologisen sodankäynnin kohteena 

Artikkelikuva via Bristol UN + MHRA + MHRA, kokoaminen RS 

KORJATTU 14.1.2022 klo 16:53 typoja + selkeytetty lause muotoon ”Poliisi on hyväksynyt, että todistusaineisto 

osoittaa rikostutkinnan tarpeen.” 

 

Poliisi avaa rikostutkinnan Ison-Britannian rokotteiden käyttöönotosta lääketieteellisen toisinajattelijan 

oikeudellisen haasteen | Vain uutiset (justthenews.com) 
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Poliisi avaa rikostutkinnan Ison-Britannian 
rokotteen käyttöönotosta lääketieteellisen 
toisinajattelijan oikeudellisen haasteen jälkeen 

"Ihmisillä ei tehdä kokeita, ja suostumus on annettava vapaasti ilman 
pakottamista ja siihen on sisällyttävä keskustelu vaihtoehtoisista hoidoista ... ja 
yksilön aineellinen riski sairastua covid-19: ään tai todella vahingoittaa sitä", 
sanoi englantilainen tohtori Sam White. 

 
Päivitetty: 23.12.2021 - 23:02 

• Artikkeli 

• Kaiva sisään 
Englantilainen lääketieteellinen toisinajattelija Sam White ja hänen lakitiiminsä 
esittelivät maanantaina Lontoon Metropolitan Policelle "merkittäviä ja 
kiistattomia todisteita" COVID-19-rokotteiden turvallisuuskysymyksistä - ja nyt 
on käynnistetty rikostutkinta. 

Asianajajat, jotka toimivat tohtori Whiten puolesta hänen meneillään olevassa 
oikeudellisessa haasteessaan Ison-Britannian hallitukselle ja kansalliselle 
terveyspalvelulle, vaativat rokotteen käyttöönoton lopettamista välittömästi. 

"Useita hallituksen osastoja ja erityisesti henkilöitä julkisessa virassa ja 
hallituksessa on nimetty rikoksentekijöiksi, ja meillä on todisteita", PJH Law:n 
asianajajat ilmoittivat. 

Yksi Whiten lakitiimin poliisille ilmoittamista asioista on hallituksen mandaatti, 
että kaikki NHS:n työntekijät on rokotettava täysimääräisesti 1. White kutsuu 
tätä "kiristykseksi" pakottaakseen kollegansa "ottamaan rokotteen tai 
menettämään työpaikkansa". 

White saavutti mainetta helmikuussa, kun NHS erotti hänet julkaisemalla 
Twitterissä videon, jossa kritisoitiin erittäin kriittisesti NHS: n riippuvuutta 
testaamattomista rokotteista sen sijaan, että hän käyttäisi tehokkaita hoitoja, 
kuten ivermektiiniä. 

Video levisi viraaliksi ja keräsi yli miljoona katselukertaa, vaikka Twitter 
poistivat sen vain kolmen päivän kuluttua - mutta se johti myös Whiten 
erottamiseen NHS: stä. Onnistunut Crowdfunder-kampanja antoi hänelle 
mahdollisuuden valittaa päätöksestä menestyksekkäästi. 

https://justthenews.com/politics-policy/coronavirus/fripolice-open-criminal-probe-uk-vaccine-rollout-after-medical?utm_medium=social_media&utm_source=twitter_social_icon&utm_campaign=social_icons#article
https://justthenews.com/politics-policy/coronavirus/fripolice-open-criminal-probe-uk-vaccine-rollout-after-medical?utm_medium=social_media&utm_source=twitter_social_icon&utm_campaign=social_icons#digital-diary
https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2733
https://covid19criticalcare.com/ivermectin-in-covid-19/


3. joulukuuta Yhdistyneen kuningaskunnan korkein oikeus kumosi Whiten 
hyllytyksen ja väliaikaisen suukapulamääräyksen ja totesi, että yleinen 
lääketieteellinen neuvosto oli rikkonut hänen ihmisoikeuksiaan. 

Vain kaksi viikkoa myöhemmin, joulukuussa 17, White ja hänen lakitiiminsä 
hakivat Yhdistyneen kuningaskunnan lääketieteellisten ja terveydenhuollon 
tuotteiden sääntelyvirastolta (MHRA) sitoumuksia covid-rokotteiden 
poistamiseksi seitsemän päivän kuluessa. Jos he eivät noudata, PJH Law aikoo 
hakea "high courtin kieltomääräystä ilman erillistä ilmoitusta" pakottaakseen 
heidät tekemään niin, Whiten asianajajat ilmoittivat. 

MHRA on Ison-Britannian hallituksen virasto, joka säätelee lääkkeitä, 
lääkinnällisiä laitteita ja veren komponentteja niiden turvallisuuden ja 
tehokkuuden varmistamiseksi. White uskoo epäonnistuneensa surkeasti COVID-
rokotteiden suhteen. 

"Nämä injektiot ovat vaarallisia, edelleen kliinisessä tutkimuksessa, ja ne olisi 
peruutettava välittömästi", asianajaja Philip Hyland kirjoitti Whiten ja kahden 
muun puolesta MHRA: n puheenjohtajalle yhteenvetoon todisteista, jotka oli 
valmisteltu kieltohakemusta varten. 

"Se, että ette tutki tunnettuja huolenaiheita, merkitsee törkeää 
huolimattomuutta virassa", Hyland jatkoi, "ja tekee teistä ja johtokunnasta 
vastuussa vakavista virkavirheistä, väärinkäytöksistä tai väärinkäytöksistä 
julkisessa virassa ja tai kaikkien viranhaltijoiden mahdollisesta vastuusta 
yritysten taposta, koska olet tahallisesti sokea SARS-CoV-2-injektioiden 
tunnetuille haitoille. Et ole ryhtynyt toimiin. Sinulla on laillinen velvollisuus 
suojella yleisöä, ja olet tahallisesti [sic] epäonnistunut siinä tehtävässä." 

Todistusaineiston tiivistelmän voi lukea täältä. 

Asiakirjassa arvostellaan Ison-Britannian vuoden 2020 koronaviruslakia, joka 
lievensi kuolintodistusten sertifiointisääntöjä, mikä tarkoittaa, että niiden 
allekirjoittaneilla lääkäreillä on saattanut olla vain vähän tietoa vainajasta, kuten 
Just the News -lehdessä aiemmin kerrottiin toukokuussa 2021. Näiden uusien 
sääntöjen mukaan joissakin tapauksissa lääkärit, jotka eivät edes hoitaneet 
potilasta, ovat allekirjoittaneet kuolintodistukset. Laissa todetaan: 
"Hätätilanteessa kuka tahansa lääkäri voi täyttää kuolinsyytodistuksen (MCCD), 
kun hoitavan lääkärin on epäkäytännöllistä tehdä niin." Tämä herättää 
kysymyksiä virallisten covid-19-kuolemantapausten pätevyydestä. 

Myös hautaamisten lisääntyminen on johtanut siihen, että ruumiinavaukset ovat 
vähentyneet entisestään. Whiten asianajajat lainaavat brittiläistä 
hautausurakoitsijaa John O'Looneyta, joka on kirjoittanut kuolinsyyntutkijalle ja 
pyytänyt, että täydelliset tutkimukset ja ruumiinavaukset aloitetaan uudelleen, 
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koska hän on "havainnut nuorten, aiemmin hyväkuntoisten ja terveiden nuorten 
miesten kuolemantapausten lisääntyneen". 

White on erityisen raivoissaan siitä, että injektioissa käytettyjä ainesosia ei ole 
koskaan julkaistu, mikä tarkoittaa, että potilaat eivät ole voineet antaa tietoon 
perustuvaa suostumusta. Äskettäin haastateltuna hän mainitsi lääkärin 
hippokraattisen valan, johon kuuluu olla vahingoittamatta eikä toksiinien 
antaminen. 

"Et tee kokeita ihmisillä", White sanoi, ja suostumus on annettava vapaasti 
ilman pakottamista ja sisällettävä keskustelu vaihtoehtoisista hoidoista, kuten 
nutraceuticalsista, hoidoista ja yksilön aineellisesta riskistä sairastua covid-19: 
ään tai todella vahingoittaa sitä." 

Yhdistyneen kuningaskunnan kansanterveysviranomaiset seisovat rokotteiden 
turvallisuuden ja tehokkuuden rinnalla. "Yhdistyneessä kuningaskunnassa 
käytettäväksi hyväksytyt covid-19-rokotteet ovat täyttäneet tiukat turvallisuus-, 
laatu- ja tehokkuusvaatimukset", NHS toteaa verkkosivuillaan. "Ne voivat 
aiheuttaa joitain sivuvaikutuksia, mutta kaikki eivät saa niitä. Mahdolliset 
haittavaikutukset ovat yleensä lieviä, eivätkä ne saa kestää yli viikkoa, kuten 
kipeä käsiruiske injektiosta, väsymys, päänsärky, kipeä tunne, tunne tai 
pahoinvointi. Vakavammat haittavaikutukset, kuten allergiset reaktiot tai veren 
hyytyminen, ovat hyvin harvinaisia." 

Iso-Britannia on tähän mennessä välttynyt monilta muissa Euroopan maissa 
täytäntöönpantulta rokottamattomien toimenpiteiden tiukalta sulkutoimilta. 
Englannin hoitokodin työntekijät määrättiin kuitenkin täysin rokotettiksi covid-
19:tä vastaan 11.11.2021 mennessä – ellei heitä ole lääketieteellisesti vapautettu 
– tai menettämään työpaikkansa. 30. marraskuuta pääministeri Boris Johnson 
otti uudelleen käyttöön kasvomaskien pakollisen käytön kaupoissa ja muissa 
julkisissa paikoissa.. 

Valkoinen tuntee maskin käytön aiheuttavan omat terveysriskinsä. "Ei-luokan 
kliiniset naamiot, varsinkin ei-kliinisessä ympäristössä, eivät tee mitään 
kenenkään suojelemiseksi", hän väitti. "Itse asiassa tieteellistä näyttöä on 
runsaasti, mikä osoittaa, että ne aiheuttavat merkittävää haittaa. Minulle tämä 
on erityisen huolestuttavaa lapsille, heidän neurokehityksilleen ja 
neuroplastiteetilleen." 

BBC:n haastattelussa tartuntatautien asiantuntija Keith Neal puolusti maskien 
käyttöä ja kumosi väitteen, jonka mukaan ne aiheuttavat hapenpuutetta. "Ohuet 
paperi- tai kangasnaamarit eivät johda hypoksiaan", hän sanoi. "Kirurgit 
toimivat tuntikausia yllään. He eivät ymmärrä näitä ongelmia" 

White on eri mieltä. "Sairaalaympäristössä maskia käytetään hyvin 
ilmastoidussa teatterissa estämään liman eritteiden pääsy avoimeen haavaan tai 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/coronavirus-vaccine/
https://www.theguardian.com/society/2021/nov/11/england-care-home-workers-on-mandatory-covid-vaccines
https://worldcouncilforhealth.org/resources/face-masks-the-risks-vs-benefits-for-children/
https://www.bbc.co.uk/news/53108405


kehon onteloon", hän selitti. "Kirurgi ei yleensä liiku, toisin kuin joku, joka tekee 
12 tunnin vuoroa kiirehtimässä varastossa, jossa naamio saastuu nopeasti 
bakteereilla, viruksilla ja bakteereilla. On julmaa altistaa työntekijät vaaralliselle 
lääketieteelliselle hoidolle. Lisäksi Covid on aerosolisoitu virus, jota lima ei 
levitä. Se on kuin käyttäisi ketjulinkkiaitaa pitääkseen hiekan poissa." 
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