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Donderpreken en spanningen over de EU- Dutch
vaccinatieschandalen en de pers zwijgt: We
moeten Pfizer vervolgen en de contracten
onmiddellijk opzeggen!
Parlementslid woedend: "We moeten P zer vervolgen en de contracten onmiddellijk
opzeggen".
oktober 15, 2022

E

en leidinggevende van Pfizer gaf tijdens een hoorzitting van
Covid toe dat het vaccin nooit was getest om verspreiding te
voorkomen. Dus de uitspraak “u doet het voor een ander” was
altijd al een leugen.
Uit de stijgende cijfers blijkt dat verreweg de meeste Covid-patiënten in het ziekenhuis meer
dan eens zijn gevaccineerd. Van de ziekenhuisopnames in België in de afgelopen twee
weken was bijvoorbeeld 91 procent gevaccineerd, waarvan 67 procent een booster heeft
gekregen. Bijna alle Corona-doden waren ook gevaccineerd, bericht Uncutnews.ch.

We moeten onmiddellijk de contracten met de vaccinfabrikanten opzeggen, eiste
Europarlementariër Mislav Kolakusic in het Europees Parlement.

verkocht”, zei hij.

“Ze hebben ons nepvaccins

Het parlementslid is ervan overtuigd dat de 2,5 miljard euro die tot nu toe is uitgegeven,
moet worden terugbetaald. Hij roept ook op om Pfizer en andere vaccinfabrikanten te
vervolgen.
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“Anders maken we ons schuldig aan de aankoop en verkoop van namaakgeneesmiddelen”,
aldus Kolakusic. “Wanneer worden de contracten beëindigd?”

Iedereen die beweert dat vaccins de verspreiding van het virus voorkomen, moet ter
verantwoording worden geroepen, schreef het parlementslid op Twitter.
Maar dat was niet genoeg. Verder waren er opruiende toespraken van parlementsleden over
de vaccinatieschandalen. Opvallend is het stilzwijgen van de mainstream media. Aan wie zijn
zij trouw?
Chinese burgers sterven van de honger en springen uit
ramen hun dood tegemoet na weken van "COVID Zero"
lockdown

Donderpreken over EU-vaccinschandalen: zwartgemaakte contracten, valse
gegevens en verhoogde sterftecijfers – Wat hebben ze te verbergen?
Europarlementariër Cristian Terheș heeft een recente donderpreek gehouden over COVIDvaccinaties.
Met het oog op de EU-contracten met de farmaceutische bedrijven, waarvan slechts delen
openbaar zijn gemaakt, vroeg hij:

precies te verbergen?”

“Wat staat er precies in die contracten? Wat hebben ze

Een ander schandaal dat tijdens de ondervraging naar buiten kwam, was dat Pfizer zijn
vaccin niet had getest om te zien of het de verspreiding van het virus zou stoppen.

“Mensen werden gedwongen zich te laten vaccineren met het medische product om hun
grondrechten te kunnen uitoefenen! (…) En nu, na meer dan een jaar, komen we erachter
dat de speciale vergunning voor het in de handel brengen die ze hebben aangevraagd, het
vaccin niet heeft getest om te zien of het de verspreiding van het virus tegenhoudt. Dus ik
vraag het opnieuw, en wij vragen het opnieuw: wat proberen ze te verbergen?”
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