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og vil også, hvis I ikke aldeles omgående stopper al vaccination imod COVID-19 i Danmark, sagsøge
Mette Frederiksen og muligvis også Magnus Johannes Heunicke for erstatning i forbindelse med ulovlig
”vaccination” af danskere med videnskabeligt udokumenterede og derfor ulovlige ”vacciner”, der i
realiteten ikke er vacciner, men en form for genterapi.
Begrundelsen for, hvorfor corona vaccinerne er utestede er enkel: Man har anvendt PCR-testen for
COVID-19, som er videnskabeligt ugyldig, ved udviklingen af vaccinen (1,2,3,4,5). Det skal understreges
at WHO, efter først at have anbefalet, nu også har indrømmet, at denne test ikke er egnet til at stille
kliniske diagnoser (se 1, p.19). Domme i Portugal og Holland er faldet med samme konklusion (1).
Man har ved udvikling af mRNA corona COVID-19 vaccinen ladet PCR testen indgå på mindst to måder,
nemlig:
1) man har anvendt den direkte ved den kliniske afprøvning af vaccinerne, jf. protokollerne (se 1) og
2) man har brugt statistikker over corona dødeligheden, som var lavet ved brug af PCR-testen for COVID19 til at argumentere for vaccinernes rationale; disse forkerte statistikker viste en tilsyneladende
dødelighed ved corona SARS-CoV-2 infektionen, som man har brugt til at argumentere for vaccinernes
gavnlighed.
Da PCR-testen, som den anvendes i verden dag, med 38 fordoblingscykler og ca. 99% falsk positive svar,
er videnskabeligt fuldstændigt og komplet ugyldig (1,2,3,4), er de statistikker, der viser, at der er
dødelighed forbundet med infektion med corona COVID-19, naturligvis også forkerte og
uvidenskabelige, og de kan derfor slet ikke anvendes som dokumentation for at COVID-19 er farlig, eller
at vaccination mod corona COVID-19 derfor skulle være gavnlig endsige nødvendig.
Det er velkendt, at alle kemiske lægemidler og hermed også alle vacciner har bivirkninger. Ved at
anvende et kemisk lægemiddel vil man påføre folk skade, og anvender man et kemisk lægemiddel uden
at det er testet og altså derfor uden dokumenteret positiv effekt, anvender man der uden det rationale,
som er baseret på videnskabelig dokumentation, og som retfærdiggør at et produkt kan have
bivirkninger (skadevirkninger). Herved påfører man altså den vaccinerede befolkningen helt unødige og
fuldstændig meningsløse skader og lidelser.

Man anvender altså skadelige corona vacciner, som ikke er
videnskabeligt testede, imod en fare, som ikke eksisterer.
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Det skal også anføres at mRNA vaccinerne slet ikke er vaccine, men genterapi, en fuldstændigt uprøvet
og meget farlig ny teknologi, som mange forskere, ikke mindst den anerkendte tyske immunolog
Sucharit Bhakdi (1,4), har advaret på det kraftigste imod.
Statistikker fra USA og Norge (se 1) viser, at omkring en ud af 10.000 vaccinerede dør med det samme,
og det er ud fra dette sandsynligt, at vaccinen på længere sigt vil slå 10 gange så mange ihjel, dvs. en ud
af 1000 og at en ud af 10 eller 100 vil få varige skader.
Vaccineres 5,8 millioner danskere vil dette efter den foreliggende viden vi har i dag (1) betyde:




580 pludselige dødsfald umiddelbart efter vaccinationerne forårsaget af vaccinerne
5800 dødsfald efter vaccinationerne forårsaget af vaccinerne
58.000-580.000 varige skader forårsaget af vaccinerne

Der påhviler selvsagt Dem som statsminister og sundhedsminister, og også andre relevante medlemmer
af regeringen, et personligt ansvar for de handlinger og/eller undladelser, som foretages under Deres
embedsførelse som ministre. Dette kan gøres gældende af folketinget, domstolene mv. jf. loven om
ministeransvar.
Men Deres ansvar er ikke begrænset dertil. Ifølge Danmarks forfatningssystem (Grundloven og
grundrettighederne i øvrigt) er kun kongelige personer ansvarsfrie over for skader og tort, som der
forsætligt eller uagtsomt påføres et individ eller en juridisk person, som fx en forening, under Deres
embedsførelse.
At det forholder sig således ved vi, fordi justitsministeriets afdeling for fri proces (Civilstyrelsen) i
efteråret 2012, da en gruppe på 50 tidligere statsløse palæstinensere (nu danske statsborgere) som først
søgte statsborgerskab i Danmark som de var berettiget til, og ikke havde fået det det, opnåede fri proces
til et civilt søgsmål mod fhv. integrationsminister Birthe Rønn Hornbech.
Jeg nævner dette for at understrege, at foreningen på egne vegne, og evt. som mandatar for skadelidte
og tortramte borgere, ifølge sine vedtægter har adgang til at anlægge sager ved domstolene, for at
kunne håndhæve rettigheder at ovennævnte art, i det omfang som De og evt. solidarisk medhæftende
andre ministre gør Dem skyldige i forsætlige eller uagtsomme handlinger og/eller undladelse i forhold
til, hvad der sagligt set kan forventes af ministre - ikke mindst i betragtning af de oplysninger, som
fremgår af dette brev med bilag.
Samtidig vil OOC gerne understrege, at ud over det, som jeg her har angivet, har De pligt til at supplere
og ajourføre Deres viden om corona COVID-19s dødelighed, om SARS-CoV-2 virussen farlighed, om
COVID-19 PCR-testen, og om ”corona vaccinationerne” (bl.a. med mRNA genterapi) mm. så effektivt og
så hurtigt, som det er praktisk muligt, for at fremskaffe det bedst mulige, saglige beslutningsgrundlag.
Under de nuværende omstændigheder påhviler der regeringsmedlemmerne og selvsagt ikke mindst
Dem selv som statsminister og sundhedsminister, et meget tungt ansvar, således at De ikke kan ignorere
OOCs opfordring - selv om det er åbenbart, at De tidligere har valgt at bortse fra de momenter, som jeg
har påpeget i dette brev.
Eftersom I nu begge er fuldstændigt oplyst om de forfærdelige konsekvenser, som vil følge, hvis den
danske stat på Jeres befaling fortsætter med at ”vaccinere” danskerne og anbefale COVID-19
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”vaccinerne”, vil OOC holde jer personligt ansvarlig for ethvert dødsfald og for enhver skade, som
vaccinationen (rettelig: genterapibehandlingen) af danskerne med de nye corona vacciner helt
forudsigeligt vil medføre.
Naturligvis vil OOC også holde Jer, i Jeres egenskab af repræsentanter for den danske regering, ansvarlig
for konkrete skader på mennesker, der har modtaget corona vaccinen på Jeres eller Jeres
sundhedsmyndigheders anbefaling, udført af ansatte i det danske sundhedsvæsen, som I har
instruktionsbeføjelser over for.
I tillæg bemærkes, at det er åbenbart, at de forventede skadevirkninger af ”vaccinen” langt overstiger
dens mulige (men udokumenterede) gavnlige virkninger; at covid-19 for langt hovedparten af
befolkningen er en ganske ufarlig sygdom, hvorfor det ikke giver nogen mening at lade denne del af
befolkningen ”vaccinere”, eller at presse dem til det, således som den danske stat under jeres ledelse
helt åbenbart forsøger, og at ”vaccinerne” er udviklet uden den nødvendige og tilstrækkelige testning,
ikke overholder almindeligt accepterede sikkerhedskrav til vacciner, og derfor med stor sikkerhed til
medføre omfattende fysiske skader på den danske befolkning. Et kendt fortilfælde til dette er den
såkaldte svineinfluenza-skandale i 2009, hvor en unødvendig vaccine imod en ganske ufarlig
influenzavariant har forårsaget invaliderende helbredsskader for hver 1 ud af 10.000 vaccinerede.
Med venlig hilsen

Søren Ventegodt
Formand for OOC – Organisationen til Oplysning om Corona virus COVID-19
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