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Anmeldelse
Foreningen Frihedsbevægelsens Fællesråd, i det flg. FBF, CVR 41712341, c/o Ann Steenholt,
Nygade 12 6753 Agerbæk, ved bestyrelsen, repræsenteret af medunderskrevne Malue
Montclairre, formand, og Carl Henrik Rørbeck, kasserer, anmelder hermed konsulent,
cand.scient.pol. Anders Heide Mortensen, Højdevej 35 A, 2830 Virum, for overtrædelse af
straffelovens § 266 og § 245 jf. strl. § 23. Når anmeldelsen sker til Københavns Politi skyldes
det, at de ytringer, som vi ønsker strafforfulgt, er fremsat i mediet Finans.dk, Rådhuspladsen
37, 1785 København V. Den omhandlede artikel, der er bragt d. 9.11 2021, er vedlagt/
vedhæftet som bilag 1.
Påstand:
Anders Heide Mortensen har, ved tilskyndelse til anvendelse af tvang jf. strfl. § 23 overfor
ikke- Covid-19 - vaccinerede borgere, dvs. tvangsvaccination, gjort sig skyldig i overtrædelse
af straffelovens § 266, jf.strfl. § 245, samt tilskyndelse til brud på Menneskerettighederne, jf.
Oviedo-konventionens artikel 5 og de deraf afledede bestemmelser i sundhedslovens § 15 og
16; endvidere henvises til, at forholdet tillige er strafbart efter international ret, jf. ”Elements
of Crime” artikel 7(1)(a), 7 (1)(f), 7(1)(h), 7(1)(j) og 7(1)(k).
Udtalelsen:
”Overgreb på vaccinationsmodstandere. Sådan vil modstanderne se på
projektet. Som fugle, der indfanges til ringmærkning, vil de hakke ud,
rasende, frådende. De vil anlægge sager, true, sabotere. Men hold fast og få
det overstået. Få ringen på dem.”
Videre skriver han, henvendt til Dansk Industri og Dansk Erhverv:
”Lad os hjælpe de uvaccinerede. Omsorgsfuldt, men kontant. Dansk Industri
og Dansk Erhverv kan begynde med en brochure om, hvordan man som
virksomhed kærligt begår overgreb på ansatte, der tror, at det hele handler
om mig.”

Anbringender:
Vaccination er, som enhver anden behandling eller ethvert andet indgreb (undersøgelse) et
frit valg, som er sikret i sundhedslovens § 15 og 16 og Oviedo-konventionens artikel 5. Der er
ikke i disse bestemmelser fastsat nogen undtagelser begrundet i nødret.
Det gøres endvidere gældende, at ingen nødretssituation foreligger, idet en sådan ikke er
proklameret af den danske stat, således som det er foreskrevet i EMRK's artikel 15, stk.3.
Truslens indhold synes egnet til at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred
eller velfærd, og medfører efter vores vurdering, at gerningsindholdet i de nævnte
bestemmelser er opfyldt.
Skærpende omstændigheder
Det fremgår af selve udtalelsen, at anmeldte Anders Heide Mortensen er fuldt bevidst om, at
det han opfordrer til ER et overgreb. Anmeldte forudsætter tilsyneladende, at
tvangsvaccination i strid med alle love og konventioner er en nødvendighed af hensyn til
folkesundheden, men der har aldrig været ført noget, der nærmer sig et bevis for denne
påstand.
Tværtimod hersker der en historisk videnskabelig dissens. Af danske eksperter, der er direkte
modstandere kan nævnes ledende overlæge, virolog Kim Varming, dr. med Søren Schifter og
professor Christine Stabell Benn, som forsker i vacciners effekt på den samlede sundhed, for
blot at nævne nogle få af flere hundrede. Internationalt har mere end 40.000 læger og 13.000
andre videnskabsfolk underskrevet The Great Barrington Declaration, som undsiger WHO's
og de vestlige regeringers håndtering af den såkaldte pandemi.
Der er ikke engang tale om en anerkendt behandling, som man kender den fulde effekt af, men
et eksperiment, udført på levende mennesker. Dette anerkender alle involverede helt åbent.
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2020-12-27-i-dag-gaar-vi-ind-i-et-gigaeksperiment-sigerprofessor
Dette understreger den tvivlsomme effekt af et muligt overgreb, som i udgangspunktet er
kriminelt, og accentuerer yderligere myndighedernes pligt til at beskytte det frie valg,
herunder gennem strafforfølgelse af personer, der tilskynder til fysiske overgreb og en
tilsidesættelse af Menneskerettighederne.
De såkaldte ”vaccineskeptikere” (hvilket er en fejlagtig betegnelse, idet de såkaldte vacciner
faktisk ikke ER vacciner, men genmanipulation) har al mulig grund til at frygte
bivirkningerne.
De indrapporterede bivirkninger til det europæiske EMA var pr. 10/9: 132.000 for Moderna,
485.000 for Pfizer, 390.000 for AstraZeneca, og 30.000 for Janssen; i alt 1.037.000
indberetninger. Heraf var de 25.000 dødsfald. I følge et 3 å r langt studie fra Harvard (2010) er

det kun ca. 1% af alle bivirkninger der bliver indberettet. Hvis vi skal tro dette, så dækker de
25.000 dødsfald over et reelt antal omkring 2,5 million i Europa alene, samt 100 millioner
tilfælde af mere eller mindre alvorlige bivirkninger.
Retlig interesse
Frihedsbevægelsens Fællesråd varetager medlemmer og støttemedlemmers
menneskeretlige interesse, hvorfor bevægelsen anses for at have en individuel og
væsentlig interesse i at anmelde det strafbare forhold. Da enhver dansk borger er et
potentielt mål for den omhandlede forbrydelse, mener vi i øvrigt, at spørgsmålet om
manglende retlig interesse ikke kan rejses.
Endvidere anmeldes chefredaktør Steen Rosenbak, c/o finans.dk, Rådhuspladsen 37, 1785
København V, for overtrædelse af de samme bestemmelser, straffelovens § 266 og § 245 jf.
strl. § 23, for offentliggørelse af ovenstående trusler i finans.dk. Steen Rosenbak befindes at
være ansvarlig, ikke alene efter Presseloven, men tillige efter Straffeloven, idet Anders Heide
Mortensen er fast tilknyttet finans.dk som skribent, og idet artiklen IKKE indeholder en
såkaldt disclaimer, dvs. en notits, der godtgør, at de synspunkter, opfordringer, tilskyndelser
m.v. som artiklen indeholder, ALENE udtrykker skribentens holdninger og ikke mediets.
Anders Heide Mortensens ytringer fremstår derfor som finans.dk's officielle holdning til
spørgsmålet om anvendelse af tvang / vold, og chefredaktøren befindes derfor at være
medskyldig, jf. straffelovens § 23.
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