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Här nedan en utskrift på svenska av vad hon säger i videon! 
 
Whistleblower Dr. Astrid Stuckelberger: WHO utför hemlig kontroll av länderna 
 
13.02.2022 | www.kla.tv/21620 

Alla som någonsin undrat över att nästan samma ordning råder över hela världen i 
coronapandemin och coronaåtgärderna kommer att få följande rapport från WHO:s whistleblower 
Dr. Astrid Stuckelberger en rimlig förklaring till detta fenomen. WHO bestämmer över nästan alla 
länders regeringar! Som ett resultat har en sorts världsregering de facto funnits under lång tid.  

Hör nu själv de spännande avslöjandena från WHO-anställd Dr. Astrid Stuckelberger.  

Fullängdsfilmen släpptes den 15 januari 2022. https://planetlockdownfilm.com/  
https://rumble.com/vivkrl-astrid-stuckelberger-who-whistleblower-vaccines-as-a-bioweapon-to-
depopulat.html   

Jag är dr Astrid Stuckelberger. Jag har varit expert inom hälsa, internationell hälsa, 
forskningsvetenskap, forskningsmetodik och etik i mer än 20 år. Jag har en doktorsexamen i 
folkhälsa, jag är adjungerad professor i medicin vid de medicinska fakulteterna i Genève, 
Lausanne och andra medicinska fakulteter. Jag är expert på WHO, många gånger har jag varit 
expert; specifikt för pandemier från 2009 till 2012 och har till och med arbetat med dem. Och jag 
har ofta arbetat med WHO om etik, pandemier, social ohälsa och åldrandefrågor. Det är lite min 
familj, även UNO, andra myndigheter, ILO, UNEP etc. Så jag känner mig mycket väl kunnig.  

Under pandemin har jag arbetat för International Health Regulations och utvecklat kurser med 
Georgetown University och Pretoria University. Och det var väldigt bra kurser – med 
medlemsländerna, med internationella WHO-experter och epidemiologer. Jag var ansvarig för 
dessa och initierade ett sommarseminarium om global hälsa och mänskliga rättigheter. Och jag 
hade tre veckor i FN och en av dem var "International Health Regulations". Jag blev då kallad till 
WHO av Bruce Plotkin, som inte ens är medlem i WHO utan rådgivare till WHO om 
internationella hälsobestämmelser. Och han skällde ut mig som ett barn och sa: ”Astrid, du kan 
inte undervisa i ”International Health Regulations” på universitetet.” Vi hade en lång diskussion.  

Jag hade också sällskap av en dam från Tadzjikistan som hade talat i klassen och jag tänkte: 
'Herregud, vad händer i WHO att de inte vill att vi ska lära ut detta?' Jag insåg då att han inte 
hade något svar. Men det var tydligt att han inte hade något svar och att det var något skumt 
med att förhindra något så viktigt, att förhindra något så viktigt för världens utbildning. Alla bör 
utbildas i pandemiberedskap, från medborgare till alla sektorer. Och det är vad vi har lärt oss – 
att hälsa inte ligger i WHO:s händer. Hälsan är i händerna...  

Det handlar inte om vilket hälsosystem som helst, det handlar om det ekonomiska systemet, 
transportsystemet, jordbrukssystemet och alla vårdpersonal, primärvårdspersonalen, mödrarna.  

Under den här tiden på WHO och även efteråt såg jag tydligt att det inte fanns någon vilja att 
fortsätta utbildning och stöd till utbildning vid FN, internationellt och inte ens lokalt vid 
universitetet i Genève. Och det var faktiskt en onlinekurs, så det hade varit väldigt enkelt att göra 
det, direkt med medlemsstaterna online och sedan två veckor på plats. Och det var 
genomförbart, även länder kunde använda dessa föreläsningar och allt - allt fanns tillgängligt.  

Jag ville - jag föreslog att göra en bok, en träningsbok - manualer, det är det jag gillar att göra - 
och de tackade nej. För mig är detta helt klart ett fokus i utbildningen, i vidareutbildningen. Och 
den här utbildningen handlade inte bara om en pensionsplan. Det handlade om kommunikation, 
om transparent, etisk kommunikation, för att hjälpa människor att förstå. Det handlade om 
vetenskapen att upptäcka och kontinuerligt utvärdera en patogen som orsakar en pandemi. Det 
handlade om att övervaka en sådan nödsituation, respektera mänskliga rättigheter, övervaka och 
sedan vidta åtgärder på plats. Alltså ett väldigt omfattande träningsprogram. Och det är en chock 



att de inte fortsätter så. Jag tror att det är en nyckel! Om du inte vet vad som händer, som just 
nu, så är det där okunskap sätter tonen.  

Det är inte bara media som politiserar vetenskapen, det är människorna som är okunniga, det är 
därför det är så svårt. Inte konstigt att ingen är beredd idag. WHO är ett av organen under FN:s 
paraply, specialiserade program, byråer och bilaterala tillsynsorgan. Så det finns WHO, 
Internationella arbetsorganisationen, FN för mänskliga rättigheter, för flyktingar, och sedan finns 
det kommissionen för mänskliga rättigheter. Å ena sidan finns WHO, "International Labour 
Organization" (ILO), FN:s råd för mänskliga rättigheter, FN:s flyktingorgan och sedan FN:s 
kommission för mänskliga rättigheter. Dessa rapporterar alla till FN:s generalförsamling, som 
kommer att ledas fram till 2022 av den nuvarande generalsekreteraren António Guterres, den 
tidigare chefen för FN:s högkommissarie för flyktingar [UNHRC]. Så borde han, som 
generalsekreterare... och han kan säga till oss som generalsekreterare i september: 'Vi, WHO, 
måste undersöka detta, för något fungerar inte där, något tillämpas inte; de internationella 
hälsoföreskrifterna är obligatoriska och de respekteras inte.”  

Eftersom jag arbetade mycket med WHO under 2009, 2012 och med Världshälsoorganisationen, 
de “International Health Regulations” som en del av genomförandeplanen och även 2013 med 
WHO Europe Högkvarteret Jag har sett att de nu bryter mot alla regler som de har satt upp. Och 
till alla människor och medborgare som lyssnar nu, ni kan titta på dessa "Internationella 
hälsoföreskrifter." Deras artiklar specifikt om mänskliga rättigheter skyddar rörelsefriheten, de 
skyddar transporter och ekonomin. För det andra: Du skyddar dina privata uppgifter. Och det 
tillämpas inte nu. Jag tror att allt detta är ett brott mot "International Health Regulations".  

Sedan införandet av dessa "internationella hälsoföreskrifter" 2012 till 2016, då de ändrade de 
internationella reglerna och gav Tedros (Tedros Adhanom Ghebreyesus), generaldirektören, mer 
och mer makt till den grad att vissa stater godkände hans uppsägning och folk sa internt: ”Han är 
ingen expert, vi kan inte hålla honom i den här positionen.” Det övervägdes inte ens. Så WHO:s 
chef har fått mycket mer makt. Tja, varför följer medlemsstaterna detta?  

Tja, medlemsländerna...jag kan dokumentera att minst fyra länder redan har skrivit på ett 
kontrakt som företagsbyrå med sina presidenter och regeringar. Och jag kan citera dig att 
Schweiz skrev på senast 2014, och innan dess tror jag kanske England. City of London spelar 
en nyckelroll i att de bildas som ett företag. Så regeringen i Schweiziska edsförbundet är ett 
företag som skrev under 2014 och är deponerat i Bryssel. Vi har dokumenten. Jag pratade med 
Sydafrika och det är samma sak där. Landet Sydafrika är inkorporerat i New York som ett företag 
under namnet Council on International Educational Exchange [CIEE]. Sedan Frankrike, som är 
registrerat som ett företag i Frankrike, sedan USA. Washington är känt för att vara registrerat 
som ett bolag med City of London och Vatikanen 1871. Det var så; Jag vet inte aktuell status.  

Så vi har redan fyra stater, och jag tror att vi kan se det överallt: Våra regeringar är inte 
demokratier. Våra regeringar är marionetter av ett multinationellt företag som gör sina affärer 
med människor. Jag vet att några av ”höjdarna” har talat öppet om detta – och de är mycket mer 
förståsigpåare än jag är – Wall Street-folk.  

De sa att varje person som föds har ett personnummer och ett nummer som går direkt till den 
multinationella högst upp, som är korrupt och använder människor som vanliga varor, 
konsumtionsvaror, sociala obligationer. Och detta är min förklaring, den sista förklaringen. Och 
det kommer från advokaten Lin Wood (Lucian Lincoln "Lin" Wood Jr.) i USA med Cindy Powell, 
general Flynns och president Trumps två advokater. Lin Wood har dokument och har publicerat 
några av dem som visar att vissa regeringar och t.ex. Högsta domstolen och några 
nyckelpersoner har blivit utpressade: döda deras familjer eller personen själv. Och om det inte 
fungerar, då kidnappar de dem, kidnappar deras barn, dödar barnen - det är vad som hände i 
USA - eller värsta de frågar att de misshandlar ett barn och den filmen eller att de döda ett barn 
och filma det. Så du har all slags hemsk korruption. De är också kopplade till Epstein-rörelsen, 
så du kan få en uppfattning om vad som ligger bakom det hela. Men vad jag säger är att 



regeringar är inblandade i ett dubbelt, trippelt utpressningsupplägg och det är en del av vad vi 
verkligen behöver undersöka, vad vi måste ta till domstol så att vi kan återfå vår frihet.  

I WHO:s ledning av den internationella hälsokrisen har det varit många saker som aldrig har hänt 
tidigare; helt utan motstycke. Det faktum att de använde ett test som heter PCR, vilket är ett 
forskningsverktyg, inte ett diagnostiskt verktyg. Detta har aldrig bekräftats av någon 
kvalitetskontroll, av någon internationell konsensus, bara av WHO själv. Så det här är nytt. En 
annan ny sak är att plötsligt tvingas hela världen inlåsta baserat på ett test eller baserat på vad 
WHO gör eller vad WHO berättar för media. Och en tredje är maskerna. För det har aldrig hänt 
tidigare, att WHO har uttalat sig för masker. Det fanns inga masker förrän i juni. Från och med 
juni marknadsför de dessa och gjorde en resolution och sa: "Ok, masker bara för vårdpersonal, 
bara för läkare." Tja, det är vettigt, åtminstone lite. Eller för äldre, vilket inte alltid är vettigt. Men 
från och med oktober, sades det, borde alla ha mask. Och de diskuterar inte ens lämpligheten av 
maskerna, kvaliteten på maskerna, märkningen. Vem bedömde kvaliteten på maskerna? Och 
faktiskt, maskerna skadar människor. Och om du andas in genom för många masker får du 
bakteriell lunginflammation, staph och andra liknande saker. Det är dokumenterat.  

Detta är till och med från Dr. Fauci, som skrev en artikel om det i en tidskrift tillsammans med 
många forskare 2008. I den förklarade han att spanska sjukan dödade fler människor genom 
masken än genom själva influensan. Så, ser du bilden? Och nu går de vidare med vaccinet.  

Inget liknande har någonsin hänt i WHO:s historia. WHO har aldrig främjat eller gjort propaganda 
för vacciner i sin historia. Så det är ett väldigt märkligt politiskt beslut att göra propaganda för 
något som inte har testats, inte har godkänts internationellt, inte har studerats och vi vet inte vilka 
effekterna på medellång eller lång sikt blir. Och det är där det blir värre och värre och värre. Vad 
vi brukar göra med vacciner, låt oss börja med SARS-CoV-1, när efter SARS-CoV-1, ett 
coronavirus, försökte alla göra ett vaccin. Därför anslogs naturligtvis mycket pengar till sökandet 
efter ett vaccin mot coronaviruset.  

Coronafamiljens vaccin är känt för att mutera mycket lätt. Det är en influensa och känd för att 
mutera ofta. Så till denna dag, 20 år senare, har ingen hittat ett vaccin mot coronaviruset eller 
mot SARS-CoV-1. Även veterinärer har sagt att de har provat detta vaccin - det fungerar inte på 
djur. Och nu ser du motsägelsen: Om du bara har lite vetenskapligt sunt förnuft och lägger ihop 
två och två inser du: Idag gör de ett vaccin på tre månader. Vet vi något om detta? Så vi går och 
googlar det och ser att till och med Pfizer och AstraZeneca säger: 'Åh, vi har inga garantier, 
studierna pågår. Vi vet inte resultaten än." Och om du läser lite närmare finns det heller inga 
uppgifter om den studerade populationen. Det finns ingen information om deras metodik. Men för 
en vetenskapsman är metodiken nyckeln.  

Du kan bli väldigt korrupt om du gömmer dig bakom det faktum att folk betalar för studien - skulle 
du vara ur spelet direkt. Och den andra punkten är metodiken: om du inte studerar och testar ett 
vaccin eller en behandling på gamla människor och sedan vaccinera dem, det gör ingen. Vettigt, 
eftersom du inte känner till biverkningarna. Och detta har skett systematiskt i världen under lång 
tid. Så du förstår, de har inte ens testat vaccinet på gravida kvinnor, barn och äldre. Och se vad 
som händer: De vaccinerar gravida kvinnor, de har för avsikt att vaccinera barn och gamla 
människor - massivt. Och det är inte bara omänskligt, det är farligt! Det är dödligt och det är ett 
brott! Det är som en pistol! FN har en biologisk vapenkonvention om biologisk toxicitet. Och jag 
tror att vi är på god väg dit.  

Det som händer just nu har aldrig hänt förut. Vi har ingen returinformation. Det är bara en 
injektion. Vi vet nu att det är en genetisk injektion. Det är syntetiskt RNA som aldrig har använts 
tidigare. Syntetiskt RNA har receptorer. Piggarna penetrerar kroppens fortplantningsorgan, hos 
både män och kvinnor. Så de kommer in i deras reproduktionssystem och förändrar potentiellt 
DNA. Och vi vet inte vart det här tar vägen för det har aldrig funnits ett sånt här vaccin - aldrig 
förr! Och vi vet att coronaviruset muterar hela tiden. Så det är ingen mening.  



Professor Alexandra Henrion-Caude, en vän till mig och en genetiker - hon sa: "Jag kallar det här 
en funktionell vaccininjektion, ett genetiskt vaccin." Eftersom funktionellt betyder att det finns en 
förändringsmotor. Det är inte bara ett vaccin som gör antikroppar. Det är ett vaccin som har 
någon form av funktionell motor som sätter igång något och vi vet inte vart det är på väg. Men tre 
faktorer i det är särskilt farliga: Vaccinet utlöser en mycket stark autoimmun reaktion, mycket 
starkare än tidigare känt. Immunförsvaret, särskilt hos unga, kan påverkas mycket av detta 
utlöses (lanseras, sätta igång en lavin) med ett starkt RNA-vaccin. Och vidare sätter det sig på 
receptorerna i reproduktionsorganen, dvs man blir karg, helt! Återigen, det är det sterila, ja, 
eugenikkriget som vi redan har sett med andra vacciner, t.ex. B. i Kenya, har upplevt. Och den 
sista punkten är att det är dödligt. Och idag har vi statistik som är enorm. Detta stöds inte av 
media, men vi samlar in. Det annonseras inte i media, men vi samlar in. Vi är vetenskapsmän 
som samlar. Och det är helt hemskt. Det är helt hemskt. Det är en hekatomb. Det är otroligt hur 
många unga som har blodproppar, tromboser - det glömde jag säga. Det största problemet är 
tromboser och blodproppar som fastnar i kroppen, vilket hindrar blodet från att cirkulera jämnt. 
Jag hoppas att det inte kommer att vara för sent att vi fortfarande kan försöka läka dessa 
människor.  

Men det är ett brott mot mänskligheten och det är ett biovapen och därför bör vi tillämpa FN:s 
konvention om biologiska vapen från konferensen om nedrustning. De tvingar, eller faktiskt 
betalar, regeringar – människor personligen, eller kanske de utpressar dem – att tvinga på 
människor vaccinet. Så när man går in på ett ålderdomshem – min pappa kom nyligen in på ett 
tillfälligt – var jag tvungen att insistera på att han inte skulle vaccineras. Han vill inte ha det. 
Respektera hans rätt. Jag fick fortsätta kämpa för att se till att han inte fick några vaccinationer.  

Eftersom regeringen infiltrerar staterna, sedan sjukhusen och institutionerna - det är som en stor 
väv av organisationer, ett system av organisationer, och det sipprar ner, enkelt är det. Och folket 
är i en diktatur. Du märker inte ens. De säger, 'Åh, regeringen har rätt. Låt oss lyda regeringen.”  

Men den här gången är det en korrupt regering, på ett eller annat sätt. Vad du gör är att de 
betalar för ett vaccin som aldrig har testats, för vilket det inte finns några giltiga vetenskapliga 
data, vilket har ifrågasatts av många, många forskare som specialiserat sig på vaccin. Det har 
aldrig varit något liknande förut. Det finns inget effektivt vaccin mot coronavirus. Dessutom 
muterar de hela tiden, så idag finns det inte längre samma variant. Dessutom blir du vaccinerad 
med ett vaccin som kan göra dig sjuk, för i Israel blir 11% av varje 100 000 vaccinerade 
infekterade igen med en stam som vi inte känner till. Det enda sättet att ta reda på det är att 
sekvensera genomet. Så det är en riktigt stor plan. Komplicerat, men du kan se att det finansiella 
systemet... och jag kan säga dig något annat: De är... sedan 2006 har IFFIm (International 
Finance Facility for Immunization Company) haft investerarnas skuldfinansiering, de har 
säkerheter för vacciner på den emitterade globala kapitalmarknaden, vilket gör mer än 6,2 
miljarder dollar samlades in genom 35 värdepapperserbjudanden i åtta valutor.  

Så de tror att detta är en omvälvande social trygghet, dessa vaccinbindningar, och de är 
exalterade över det och de tror att de räddar liv, men de spelar verkligen vaccinerna och 
människolivet som roulette i kasinot. Och vi är marsvinen. Jag kommer inte att vaccineras. Men i 
verkligheten är det en bluff att spela för oss med pengar! Vi är bara små dockor, vaccinet är en 
ursäkt för att tjäna pengar, för att utöva kontroll och de bryr sig inte om resten. Vi är bara en del 
av ett roulettespel. Det är en gigantisk risk. Detta är verkligen ett brott mot mänskligheten, ett 
biovapen.  

WHO respekterar idag, som det är, varken etiska rekommendationer eller det etiska ramverk 
som man själv har byggt upp. Jag var ledamot i etiknämnden, betygsnämnden, i fyra år, som 
extern person, eftersom man alltid behöver en extern expert. Och när det kommer till etik finns 
det fyra väldigt enkla saker: gör gott, gör ingen skada, behandla alla lika och låt alla bestämma 
själva – de är autonoma. Det är grunden. Nåväl, idag tillämpar WHO inget av det. I "International 
Health Regulations" står det att denna etik är en mänsklig rättighet, så respektera människorna.  



Detta är den första. Sedan finns det rätten till vetenskap, som inte respekteras, rätten till hälsa 
respekteras inte heller. Det vi ser är rätten till sjukdom, rätten till behandling som till och med 
censureras. Rätten till vaccination är den enda rätten och det är inte en mänsklig rättighet. Så 
vad gör du idag? Och du kan nu gå tillbaka ett år i WHO. Allt de har gjort sedan dess är emot 
folket. Jag är ledsen att säga det. Men det är allt annat än att befria människor från ett virus. Än 
idag, ett år senare, sägs det att viruset är dödligt. Det är inte samma virus. De kallar det Covid-
19.  

Nej! Det har funnits 1500 varianter och mutanter. De främjar lockdownen, de främjar maskerna. 
Åtgärderna som har vidtagits har tvingat den offentliga ekonomin och det offentliga livet, särskilt 
restauranger, i en låsning. Eller konsten som är helande för många – går man till museet mår 
man bra – om alla sporter, inklusive den hälsosamma delen, om allt som är hälsosamt, låsningen 
påtvingas, andas med mask, vilket leder till sjukdom.  

Det faktum att du är frisk; de ändrade retoriken. Du är sjuk. Du är sjuk hela tiden. Du måste 
bevisa att du är frisk. Och det enda sättet att bevisa det är med det ogiltiga PCR-testet, och det 
är så det går hela tiden! WHO agerar som vaccinförsäljare, som propagandist. Detta sker 
obemärkt. Och det intressanta är att i januari 2020 eller december 2019 när det började visste vi 
inte vad de ville. Men den här planen var medveten från början, eftersom deras mål var att lura 
människor att tro att de var sjuka och att den enda utvägen var vaccination med detta 
ofullständiga test.  

Och för det tredje, att du är smittsam. Även om du är frisk är du smittsam. Så du bör låsa in dig 
och ta på dig masken. Och även om du är vaccinerad måste du fortfarande hålla dig inlåst och 
bära masken. Är inte det absurt? Vi är i ett... Det är ett paradigmskifte i hjärnan, och vi behöver 
verkligen visa hälsa. WHO betyder...WHO är Världshälsoorganisationen. Inte "World Disease 
Organization". Men idag kan man säga att det är "World Vaccination Organization". För att de 
har utarbetat en plan med GAVI (Vaccine Alliance; ett offentlig-privat partnerskap) och 
medlemsstaterna, och det innebär att sälja vacciner och till och med finansiera dem genom 
social impact credits. Det är här vi står.  

Pandemin är organiserad internationellt och systemiskt. Den här chefen har absolut ingen aning 
om pandemi. Och problemet är att han inte konsulterar de specialister jag känner om SARS-
CoV-1. Varför tog han inte in Gro Harlem Brundtland och Margaret Chan (Fung Fu-chun), två 
briljanta läkare, för att hjälpa honom hantera pandemin. Var är de? Var har hennes röst tagit 
vägen?  

WHO har ett kommunikationskontor och naturligtvis äger deras presskonferens som bekant rum 
regelbundet. På grund av låsningen händer mycket online eller live. Normalt finns det ett så 
kallat chockrum, ett rum för en specialoperation – jag besöker det alltid med elever, där tittar man 
på hela världen, vilka data som finns överallt och sedan kommuniceras det ut. Det jag ser nu är 
att det inte finns någon kommunikation. De dikterar en vilja att inte kommunicera. Och det verkar 
- ja, det verkar inte - de konsulterar inte de specialister jag känner. Hennes livepresentationer är 
mycket allmänna, generaliserande; de ändrar ord, ändrar definitioner, ger inga exakta data, 
ingen exakt vetenskap. Och det som är väldigt chockerande är att alla medier i världen säger 
samma sak, samma ord i butikerna, på flygplatserna, i tidningarna och de betalar media för att 
göra vad de vill. Det kan du hitta i Covid-19-lagen. Så hur kan det bli en debatt?  

Och så bildar de helt enkelt ett kristeam av experter. Kristeamet i Schweiz är fullt av 
intressekonflikter. Jag kan lista mina kollegor, den ena efter den andra, vid universitetet i 
Genève, i Institutet, Tropical Institute of Basel. Professor (Marcel) Tanner, han har blivit oerhört 
finansierad av Bill och Melinda Gates Foundation, liksom universitetet i Genève, liksom 
universitetet i Lausanne, och forskarna som ska vägleda denna pseudopandemi stöder faktiskt 
pressens retorik, precis som pressen vill ha det, som regeringen vill. Vi har ingen debatt. Vi har 
censur.  



Censur är, du vet, det första tecknet på en diktatur! Yttrandefrihet är den frihet som erkänns 
genom att kunna tala fritt. Och just nu är vi i en sci-fi-film, i stor skala! Politiseringen av en ny 
vetenskap, en falsk vetenskap. Och det är ganska dramatiskt, eftersom det får konsekvenser för 
människor, för människors liv, för människors ekonomier. Människor skulle kunna räddas – och 
de censurerar läkare, de censurerar behandlingar som fungerar. Folk går till apoteken och de tar 
alla lager av ivermektin, vilket fungerar riktigt bra. De går och stoppar forskare som håller på att 
göra bra datainsamling genom att säga att de inte är giltiga och de lägger upp sina egna data 
som är full av intressekonflikter. WHO, tillsammans med media, de ledande medierna, 
analyserade systemet mycket väl. Och du är chef för International Telecommunications Agency.  

När du lägger ihop allt är hela systemet i deras händer. Och jag säger "de" – det är ovanför 
Guterres (António Manuel de Oliveira Guterres: FN:s generalsekreterare och ordförande för FN:s 
sekretariat). Bill Gates är en del av GAVI. Dessutom har GAVI en styrelse som är involverad i 
och främjar systemet, och bortom GAVI vet vi att Rockefeller Foundation är en viktig 
bidragsgivare till finansieringen av global hälsa och välbefinnande. Det vet alla, så det kan jag 
säga.  

Men det finns många andra myndigheter och individer som vi behöver utreda. Och det som 
absolut chockerar mig som schweizisk medborgare är att GAVI, "Global Vaccine Alliance" 
åtnjuter fullständig immunitet i sina handlingar, sina beslut och i vad de gör. Det betyder att de 
har högre immunitet än FN:s medlemsländer, konsulat och ambassadörer. De kan begå vilket 
brott de vill. Ingen kan inspektera deras kontor, garderober eller dator, och de betalar ingen 
skatt.  

Och om du har ett diplomatpass åtnjuter du diplomatisk immunitet för ditt bagage, för vad du 
transporterar, vad du köper eller säljer. Och som ni vet har vi en hemlig bank i Schweiz så det är 
också väldigt enkelt att organisera en massa ekonomiska saker. Det är det första - GAVI är en 
stor, stor aktör som har kontrakterat med den schweiziska regeringen, den schweiziska "FDA", 
Swissmedic. De bestämmer över vårt sjukvårdssystem och din vaccinationskampanj. Och jag 
misstänker att de har gjort det mot alla länder i världen. Jag fick reda på att WHO, GAVI och den 
schweiziska regeringen har undertecknat avtal om hur man hanterar pandemin, inte bara 
immunitet.  

Jag upptäckte också att GAVI har samarbetat med bilaterala FN-organ som Världsbanken och 
förmodligen andra. Världsbanken är väldigt viktig eftersom de skapade något som heter IFFIm: 
International Finance Facility for Immunization Programs. Och den mekanismen, det är verkligen 
otroligt, är en mekanism som hjälper GAVI att få anslag och donatorer. Och dessa givare är 
medlemsstaterna. Så t.ex. Till exempel gav Italien miljoner till GAVI genom denna mekanism. De 
har skapat en aktie- och obligationsmarknad, ett finansiellt system, så varje gång landet betalar 
våra skatter till IFIm, ska de faktiskt till GAVI för att implementera sitt immuniseringsprogram och 
globala vaccinationsplan...  

De kan hitta planen på WHO, 2016. Så det offentlig-privata partnerskapet mellan GAVI och WHO 
sträcker sig längre än så. Det sträcker sig till multinationella företag och även till skapandet av 
organ som plötsligt arbetar med finanssektorn. Jag vill bara berätta några saker. Till exempel 
tecknade Världsbanken tillsammans med GAVI och Bill Gates ett partnerskap för International 
Vaccine Financing Facility, IFFIm, och att IFFIm för närvarande finansierar något som kallas 
CEPI, Coalition for Epidemic Prevention Innovation. Och bara så att du vet är detta i framkant av 
förberedande vetenskaplig forskning och grunden för COVAX-programmet, som leds av 
Singapore och Schweiz. WHO, GAVI och CEPI - faktiskt världens regeringar, din regering, 
betalar för att COVAX-kampanjen ska implementeras i världen. Det blir tydligare för mig. Jag ... 
som vetenskapsman måste jag göra hypoteser – men det finns fakta. Så vi måste testa och 
undersöka hypotesen.  

Faktum är att det finns en stor internationell, multinationell, kanske väldigt liten grupp människor 
som har enorma summor pengar till sitt förfogande, förmodligen de som producerar pengarna i 



de privata centralbankerna. Som ni vet är många av bankerna privata, inte offentliga, och de ägs 
inte av staten. Jag tror att det är så det är i USA, i Schweiz också. Så dagordningen för denna 
storslagna koalition, familjerna – och Bill Gates är en del av den – är inte övertygade om vad de 
vill göra. Om du tänker på vad Bill Gates sa i ett TV-tal 2015 (Ted Talk), talade han om ett virus, 
ett fruktansvärt virus, en pandemi och avfolkning. Han sa att det finns för många människor på 
jorden, vi måste avfolka. Så det är en agenda, definitivt. Men det är inget nytt. Om du kommer 
ihåg, dessa familjer eller dessa... många människor började eugenik redan under andra 
världskriget. De ville ha en arisk ras, de ville ha det bästa. Det var deras förevändning för 
avfolkning. Och det var före de andra krigen, så det är inte nytt.  

Det som är nytt är att vi idag tydligt ser att de försöker inskränka människors friheter, de stör 
verkligen människors friheter. De vill radera alla tankar, känslor och erkännande. Den här 
näspinnen är för övrigt (också) en nyhet, eftersom man kan ta saliven och testa DNA. Men att 
inta exakt denna ståndpunkt är avsiktligt. En av avsikterna är att det är där de ömtåligaste 
flimmerhåren sitter, som dagligen regenererar din hjärna och hela området bakom dina ögon, 
tallkottkörteln etc. Och när du rör vid det så rör du vid hjärnan. Så om du förorenar det här 
området på något sätt, stoppar in något där eller till och med förstör det, kan det verkligen få 
konsekvenser för ditt åldrande och livslängd.  

Det är en av punkterna på deras agenda för mig: de gör allt de kan för att komma in på det här 
området. Till och med att ta min temperatur... När pappa var på ålderdomshemmet kom 
sköterskan med termometern och satte lasern på min panna. Och jag sa: "Stopp! Vad är det 
där?” Detta har aldrig hänt förut, de sätter lasern mitt mellan dina ögon och de vet inte ens vad 
de gör. De använder oskyldiga människor genom att tvinga dem till ett protokoll som är 
detsamma var som helst i världen. Så det är klart att de vill förstöra, en avfolkning, de vill förstöra 
de överlevande på ett sådant sätt att de kommer att överleva och lyda med en totalt 
dysfunktionell hjärna.  

De vill till och med lägga nanoteknik under huden, göra ett ID-pass med vaccinet så det är klart 
att tekniken ska vägleda människor. Och eftersom den här "hälsoexperten", Bill Gates, faktiskt är 
en teknikexpert som inte kan något om hälsa, tänker han naturligtvis använda sin teknik på ett 
mycket avancerat sätt. Man måste titta på hur långt tekniken har kommit i dag. Nanoteknikdata 
kan skickas via WLAN. Du kan också skicka ditt DNA via WLAN. Så det är också en väldigt stor 
agenda: Det handlar om att använda teknik för att kontrollera människor. Och kanske den sista 
men mycket intressanta och mycket viktiga punkten är att ta bort människors trossystem, deras 
andlighet och deras mänsklighet, eftersom de stänger kyrkor, de stänger ner saker som gör 
människor andliga.  

De är på väg att utplåna alla naturläkare. Även i Schweiz – läkare får praktisera, men icke-läkare 
får inte. Planen är att fortsätta med detta och skärpa tills de kontrollerar alla via teknik, med ID-
vaccinationsjournaler. Det är deras mål. De vill kontrollera oss små människoliknande varelser, 
demi-människor som har chips och styrs av denna nanoteknik som ser ut som science fiction 
men som redan finns. Som ni vet finns det dessa elektroniska tatueringar...  

Jag skriver många recensioner om innovationer inom åldrande, och elektroniska tatueringar kan 
övervaka din hjärna och ditt hjärta och mycket mer än så. De kan implantera dem och använda 
dem för att kontrollera hjärnan. Det är därför de gör det. Det är den första punkten, som är att 
vetenskap och teknik är mycket längre än vad vi ser idag. Våra sinnen är linjära, men tekniken är 
exponentiell, det är Intels medgrundares "Moore's Law". Så det här kommer att fortsätta för evigt, 
för vad de gör, kan du se nu, är att vi trodde, ja, vem som vaccinerade sig trodde att 
vaccinationen skulle göra dem fria. Och tvärtom! De är vaccinerade och beroende av vad de 
kallar mutation, de använder det som ett knep. Så du säger, åh, varje mutation - alltid med fel 
test. Det finns en mutation och sedan ett nytt vaccin. Så nu måste folk inte bara vaccinera sig två 
gånger, vilket också är första gången med experimentell injektion, utan de måste också fortsätta 
att bära masker, skydda sig och hålla avstånd. Det är ingen lösning. Du tror att du kan resa, men 



då har du ett ID-kort som tvingar dig att vaccinera dig regelbundet så att du kan kontrolleras mer 
och mer. Allas hälsa, kanske eliminering, det är riktigt grymt. Faktum är att vi kan se.  

Det andra tecknet är att Johns Hopkins University har utfärdat en 2025-2028 SPARS-
pandemiplan. Så de slutar inte. De kommer att fortsätta så länge som folk tror på dem. De 
kommer att lura dig att ha SPARS och allt annat. En dramatisk fanfar görs runt varje influensa. 
Så varje influensa: du är sjuk och du kommer att dö. Och folk är så rädda för döden. De tror att 
de riskerar sina liv för människor som ljuger för dem. De tror på en regering som ljuger för dem. 
Så de använder rädsla. Och de som är rädda och inte förändras kommer sannolikt att dö, tyvärr.  

Så jag uppmanar folk att vakna upp och ta tillbaka sin hälsa. Tro inte på regeringen, den skapar 
en evig pandemi! Det är en evig pandemi. Det är den värsta mardröm du kan ha... att leva i 
konstant rädsla hela livet... ständiga vaccinationer... du vet. Så du förstår, det är vad de vill, och 
de gör det inför alla. det här är så galet Men jag är glad att USA avvisade vaccinationskravet och 
även Europarådet i sin resolution i slutet av januari 2021. Detta är en mycket viktig resolution om 
Covid-19 och 7.3. 7.3 säger att det inte finns någon skyldighet och aldrig kommer att vara att 
vaccinera sig. Och det här är Nürnberg...  

Du vet, "Nürnbergkoden" betyder att du tar människor som marsvin och du ger dem 
experimentella injektioner. Pharma har dominerat medicinen så länge, mer än hundra år och till 
och med tidigare, att inom fakultetens medicin finns det bara utbildningsinnehållet ”du är sjuk – 
diagnos med maskin – och så får du behandling och det är alltid med min medicinering. ".  

Jag tror att det här systemet måste brytas upp och de viktigaste spelarna måste ställas inför 
rätta. Men också organisationen som har spelat en nyckelroll och som medvetet sköt saker som 
hon visste var dödliga. Jag menar sjukhus, sjukhusdirektörer som får betalt och mutats. Detta 
måste tas till domstol. Men det finns en sak till som vi måste göra och det är att få tillbaka 
pengarna! Miljonerna, miljarderna. Jag menar att Schweiz har givet 400 miljoner schweizerfranc, 
vilket är ungefär detsamma som dollarn, 400 - lite mer än 400 miljoner dollar tilldelade för 
pandemiplanen, för koalitionen, för pandemin. Och Italien skänkte också en stor summa, varje 
land betalade. Detta måste returneras! Alla pengar som tjänats på PCR-tester, på vacciner, på 
alla pengar som de producerar, måste betalas tillbaka.  

Och människor måste ha en värld utan skatter, eftersom vi betalade skatt till dessa 
multinationella företag. Och vi skapar en värld som är mycket vackrare, mycket friare och mer 
regional. Vi förblir internationella men vi måste återvända till en lokal förvaltning.  
 
Källor/länkar: Fullständig intervju - ENG https://rumble.com/vivkrl-astrid-stuckelberger-who-
whistleblower-vaccines-as-a-bioweapon-to-depopulat.html  
Förkortad intervju med tyska undertexter: https://rumble.com/vqhf23-dr.-astrid-stuckelberger-
ehemalige-who-mitarbeiterin.html 
www.astridstuckelberger.com 
https://int.artloft.co/de/wer-ist-dr-astrid-stuckelberger/ 
 
 
 
Du kanske också är intresserad av detta: 
 
WHO täcker över farliga till dödliga vaccinationsbiverkningar! 
https://www.kla.tv/16483 
 
Vem kontrollerar WHO? 
https://www.kla.tv/16444  


