
 
POLITIANMELDELSE 19.03.2021 
 
Hoved anmeldelse gjelder samtlige som nevnes her i dokumentet med organisasjoner og de 
direkte ansvarlige for disse: Erna Solberg samt Bent Høye. 
Hele Regjeringen samt samlet storting og FHI, CEPI, WHO, GPMB og andre organisasjoner 
tilknyttet disse samt medansvarlige som nevnes i anmeldelse under medregnet, med unntak 
Nürnberg. Anmeldelse vil også sendes med samme ordlyd Nuremberg og Haag.  
Kopi legges ut til offentlig lesning og sendes tunge organisasjoner, samtlige kommuner, leger, 
smittevernsleger, advokatforeninger og menneske rettighets organisasjoner. Det vil spres på 
alle tenkelige sosiale medier samt verdenspresse. Det skal ikke gå ann i ettertid å si..  
Jeg visste ikke. 
 
Minner om at det er igangsatt Nürnberg prosess i flere andre land basert på tilsvarende beviser 
og prosessen er godkjent og aktiv pr nå av Nürnberg domstolen.  Minner også om følgende, at 
Nürnberg lovene nå har en viktig tilføyelse for de som mottar denne anmeldelsen.  
 
Sitat: "I only followed orders is no longer valid"  
Nurenberg Guidelines 1947 
 
Dermed den som mottar denne anmeldelsen er ikke vernet av sine overordnende og plikter 
selv å gripe inn samt varsle sin kjennskap på selvstendig grunnlag. Jeg krever tilbakemelding 
på Mottatt anmeldelse ASAP.  
 
Hovedpunkter: 

• Beviselig med egne data/ dokumenter og tallmateriale fra FHI som beviselig dermed 
deltar i en internasjonal planlagt falsk pandemi. (Se dokument vedlagt).  

• Brudd på folkeretten og menneskerettigheter.  
• Brudd på Europakommisjonen definisjon på menneskerettigheter med tvangs regler.  
• Brudd på Nuremberg og Haags sine regler for basis menneskerettigheter.  
• Brudd på Norges Grunnlov på flere punkter.  

 
Overnevnte anmeldes de for også.  
Endring av pandemi definisjon for å fremprovosere Lock Down.  
 
Side note: Spør deg selv, hvor ble sesong influensaen av? Stikkordet er endring av tall kode 
med annet navn. Dermed UTFASING av influensa registrering «Fyrtårn». Siden endring 
innføring av Covid 19 i tallmaterialet istedenfor.  
Se spesielt kapittel 6-7 i vedlagt dokument der tallmaterialet som nevnes ovenfor vises og 
med tydelighet bevises med deres egne ord. (Bevis innhenting er viktig å raskt sikre, da de 
beviselig stadig manipulerer og endrer på egen dokumetasjon.) 
 
Brudd på menneske rettigheter utfyllende:   
Side note: Tvangs vaksinering, tvangs utøvelse i helsesektor, politi og misbruk av 
militærmakt samt misbruk av disse organene ulovlig for Lock Down.  Planlegging for tvang 
innføring av vaksine pass, vaksinasjon, da bevegelsesfrihet og jobb muligheter begrenses 
sterkt uten vaksine pass og vaksinering. Er det da frivillig? 
Viser til legemiddel industrien sine uttalelser i media. Dette er en del av anmeldelsen og 
brudd på menneske rettighetene. Dette er aktivt forsøk på diskriminering, bevegelses 
innskrenking og friheten et hvert menneske har krav på.  



Dette igjen for en gjennomføring av en falsk pandemi, samt tvangs vaksinering med en farlig 
vaksine. Medisinsk diktatur?  
 
 
Nasjonale brudd.  
Straffeloven Kapittel 17. 
 
Vår Regjering bryter flere lover i "Straffeloven Kapittel 17. Vern av Norges selvstendighet og 
andre grunnleggende nasjonale interesser", Ved å med vitende og vilje igangsette en falsk 
pandemi med de konsekvenser dette har for folk, psykisk helse, helsevern, menneske 
rettigheter samt Suverenitets avståelse til fremmed makt som en endelig målsetning. 
(Landsforræderi).  
 
Vedlagt dokument beviser dette med TYNGDE og soliditet. Fremmed makt organisasjon som 
FN -EU -WHO og WEF står tydelig som noe av drivkraften bak. Dette er vårt Storting og 
Regjering samt FHI, CEPI helhetlig med på og beviselig kjent med. Viser igjen til 
dokumentet. Andre paragrafer ikke nevnt, potensielle andre brudd på folkeretten, 
menneskerettigheter som fanges opp ved lesning av dokument fra politijurist ønskes tillagt 
automatisk som tiltale.  
 
Alvorlighetsgraden tilsier etter min mening og ved gjennomgang av dette materialet som jeg 
fikk tilsendt, tilsier Nürnberg nivå og Riksrett. Politi og militære oppfordres til å agere 
umiddelbart, sikre beviser samt stanse en beviselig folke fiendtlig maktutøvelse, Samt Berge 
liv! Dette har store konsekvenser for suverenitet og folkehelse samt ruin av landets økonomi, 
basert på en beviselig falsk planlagt pandemi og Lock Down. (Se hoved dokument)  
 
Litt om Bevisene:  
Bevisene er solide og i er i all hovedsak hentet fra kun offisielle kilder som fks FHI og WHO 
som beviser en planlagt falsk pandemi med egne tall data, samt publikasjoner på deres egne 
sider. (Kilder). Sammenhengen gjør bevisbildet solid helhetlig på deres egne kilder og 
materiale. Dette beviser samtidig deres involvering og planlegging helhetlig med alle aktører 
Overnevnt.  
 
Straffeloven kapittel 17. Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale 
interesser. 
 
§111. Krenkelse av Norges selvstendighet og fred 
 
Med fengsel inntil 15 år straffes den som ved bruk av makt, trusler eller på annen rettsstridig 
måte volder fare for at Norge eller en del av Norge 
 
a)innlemmes i en annen stat, b)blir underlagt en fremmed stats herredømme, c)eller en stat 
som Norge er alliert eller i kampfellesskap med, blir påført krig eller fiendtligheter, d)påføres 
vesentlige begrensninger i sin selvbestemmelsesrett, eller e)løsrives. 
 
§112. Grov krenkelse av Norges selvstendighet og fred 
 
Grov krenkelse av Norges selvstendighet og fred straffes med fengsel inntil 21 år. Ved 
avgjørelsen av om krenkelsen er grov, skal det særlig legges vekt på om 
 



a)den har hatt særlig alvorlige virkninger for Norge, b)den er gjennomført ved en organisert 
væpnet aksjon, under utnyttelse av frykt for inngrep av en fremmed stat, eller ved trussel om 
dette, c)gjerningspersonen er et medlem av regjeringen, Stortinget eller Høyesterett eller 
tilhører landets øverste sivile eller militære ledelse, d)handlingen har medført tap eller fare for 
tap av menneskeliv. 
 
Det anføres tilføyd i anmeldelse.  
Note: Psykisk helse påvirkning: Selvmord skjedd under falsk pandemi og medførende 
Lockdown.  
 
§113. Krenkelse av Norges statsforfatning 
 
Den som ved bruk av makt, trusler eller på annen rettsstridig måte volder fare for at Norges 
statsforfatning forandres, straffes med fengsel inntil 15 år. 
 
§114. Grov krenkelse av Norges statsforfatning 
 
Grov krenkelse av Norges statsforfatning straffes med fengsel inntil 21 år. Ved avgjørelsen av 
om krenkelsen er grov, skal det særlig legges vekt på forhold som nevnt i § 112 bokstav a til 
d. 
 
Til sist som følge av beviselig falsk pandemi, som medfører og har medført selvmord, 
medisinske dødsfall som følge av Astra Zenika vaksinen (blodpropp). Viser til nyere media 
artikler. Hevdes følgende paragraf brutt. Samtlige Overnevnte i dokument anmeldelse, 
personer og organisasjoner, samt organisasjonenes ledelse anmeldes for Undernevnt lov 
paragraf:  
 
Sitat lovparagraf.  
Overlagt drap etter straffeloven § 233 annet ledd har en strafferamme på 21 års fengsel.  
 
 
Slutt Note:  
Når jeg fikk dette dokumentet tilsendt og nå med en langt mer alvorlig oppdatering, som jeg 
har lest har jeg ingen annet alternativ enn å videreformidle og anmelde dette. 
Motivasjonen min til å anmelde er for å berge liv og helse til de som rammes hardest av dette 
narrative. (Barn) Også som konsekvens Av at alle er redde, eller redde for å bli ydmyket, tar 
jeg det ikke for gitt at anmeldelse blir innlevert av andre. Derfor føler jeg meg tvunget til å gå 
til dette skritt, til tross for enorm personlig risiko, da det er min og andres plikt til å berge liv. 
Derav innlevert anmeldelse.  
 
Oppfordring til alle i Norge. Lever politi anmeldelse selvstendig basert på disse bevisene i 
tilsendt dokument. Nå står og faller dette på hver enkelt av dere, at man tørr å stå i front samt 
ta ansvar og levere inn anmeldelse selv. Dette gjelder særlig dere tjenestemenn. Tenk dere 
nøye om hvem dere egentlig tjener, nemlig folket! Samt hva konsekvensene blir nå for deres 
nærme og kjære! Snu i tide! 
Til sist. «Ta vare på flokken din»  
 
Med vennlig hilsen  
Kenneth Otterlei  
6260 Stette Skodje.  


