PRESSEMEDDELELSE - 20. MAJ 2021
SSI har i flere medier valgt at dementere sine egne tal. I en aktindsigt fra den 11. maj 2021 har
Seruminstituttet oplyst, at i alt 4.415 personer er døde indenfor 30 dage efter at have modtaget
ENTEN det første ELLER det andet vaccine stik.
Formuleringen og opsætningen er 100% Seruminstituttets egen. Nu er man imidlertid slået med
rædsel over egne udsagn. I Ekstra Bladet kan man læse, at det er helt forkert at tolke tallene
sådan, og at de dækker over samtlige, der er døde efter vaccinen. Det er i strid med de givne
oplysninger. Man hævder også, at man lige så godt kunne have registreret alle dødsfald blandt
personer, der har drukket mælk.
Det spørgsmål der trænger sig på er ganske naturligt: Hvis disse opgørelser er fuldstændig
misvisende og uden videnskabelig relevans, hvorfor i alverden har man så valgt at lave dem?
Og det svar, der umiddelbart trænger sig på er, AT DET ER NØJAGTIG DEN MÅDE, man har
opgjort antallet af Covid-ofre på. Derfor er tallene umiddelbart sammenlignelige. Ca. 2.400
personer er døde MED (og ikke AF) Covid, mens 4.415 er døde MED vaccinen i kroppen.
Vi er mindre end imponerede af SSI's selvmodsigelser og videnskabelige standard i det hele taget.
Vi vil ikke hævde, at tallene udgør et bevis på, at vaccinen er farlig. Det er alt for tidligt at udtale
sig om det. På den anden side er det på baggrund af disse tal ikke længere muligt at hævde,
at vaccinen er uskadelig. DET er vores pointe. Nøjagtig hvor skadelig eller uskadelig den er, vil
vise sig, når alle der vil have den har fået den og vi har set statistikkerne for dødelighed.
Vi fastholder derimod, at vaccinen er eksperimentel. Den vil tidligst kunne opnå godkendelse i
2023. Og det er de færreste modtagere af vaccinen klar over. De får heller ikke en grundig
orientering om de mulige risici ved mRNA- vaccinerne. Derfor er der efter vores opfattelse tale om
en klar krænkelse af Sundhedslovens § 16: ”Patienten har ret til at få information om sin
helbredstilstand og om behandlingsmulighederne, herunder om risiko for komplikationer og
bivirkninger.”
Samt Oviedo-konventionens artikel 5:
”Ingen intervention må foretages på sundhedsområdet uden den berørte persons frie og
informerede samtykke.
Denne person skal forud for enhver intervention have modtaget relevante oplysninger med hensyn
til formå let og arten af interventionen samt med hensyn til de deraf følgende konsekvenser og
risici.”
Vi bestrider, at den danske befolkning generelt er blevet informeret loyalt og korrekt som
foreskrevet i Sundhedsloven og Oviedo-konventionen, som Danmark tiltrådte i 2004.
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