Till den det berör,
Jag vill anmäla Folkhälsomyndigheten för brott mot grundlagen (2 kap 21 § regeringsformen),
Nürnbergkonventionen (punkt 1), Europakonventionens Mänskliga rättigheter (Sektion 1, Artikel
11; Artikel 14) samt Informerat Samtycke enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Detta avseende
förslaget att införa Vaccinpass i Sverige.
Mina argument mot införandet av Covid-pass är:
1.Asymptomatisk spridning är en lögn. De två största studierna i världen har visat detta. Den ena
studien är gjord på 10 miljoner människor i Wuhan, China (Cao et al., 2020). 300 asymptomatiska
bärare identifierades och inte en enda påvisade asymptomatisk spridning till sina anhöriga. En
Systematiskt Meta-analys, publicerad i JAMA visade att asymptomatiska bärare har mindre än 1 %
risk att infektera andra personer i samma hushåll (Madewell et al., 2020). Detta måste sättas i
relation till att det är omöjligt att skilja på asymptomatiska bärare och falsk-positiva individer.
2. Naturlig immunitet är vida överträffande immunitet från vaccin. En retrospektiv
observationsstudie gjord i Israel på nästan 1 miljon invånare fann att naturlig immunitet överstiger
den man ser i vaccin med minst 1300 % (Gazit et al., 2021).
3. Vaccinet är ej testat på djur (brott mot Nürnbergkonventionen), ej utvärderad avseende
långtidseffekter (detta dessutom omöjliggjort i och med att Pfizer har tagit bort kontrollgruppen ur
sin studie) eller utvärderat avseende ”Antigen Dependent Enhancement”. Hur många vet att en stor
svensk studie nyligen publicerad i 'The Lancet' visat på en kraftig överdödliget de första 2 veckorna
efter att ha fått sin 2:a vaccindos jämfört med snittdödligheten (Nordström et al., 2021)? Pfizer
vägrar dessutom släppa all data avseende deras studie som legat till grund för godkännandet
(emergency use authorization).
Det faktum att otroligt få människor ens hört talas om dessa argument (förutom när det utmålas
som konspirationsteorier) strider starkt mot principen om 'Informerat Samtycke' samt
Autonomiprincipen (den starkaste medicinetiska principen) som bygger på att: 1) människor är fria
och rationella 2) har kapacitet att tänka själv och fatta rimliga beslut om sig själva och sina liv 3)
har en rimlig och rationell uppfattning om världen.
4. Proportionalitetsanalys har ej genomförts avseende införandet av vaccin-bevis. Inom
epidemiologi och folkhälsa räknar man på människoår förlorade/vunna när man implementerar nya
direktiv. Men vem pratar om detta? Vem har räknat på hur många människoår som försvinner för
varje person som får myokardit (en av flertalet biverkningar) till följd av Covid-19 vaccinet. Istället
för en saklig analys drivs hela debatten av känslotänkande och censur av oliktänkande.
Mänskliga rättigheter är inte en lyx att enbart tillämpa i ett samhälle som är stabilt och tryggt.
Mänskliga rättigheter är en grundpelare för civilisationen, fundamentet att kunna hålla fast vid
under kriser och katastrofer. Utmärkande för en totalitär stat är inte deras specifika åsikter i olika
sakfrågor, hur extrema de än må vara, utan det tillvägagångssätt de använder för att tvinga på
befolkningen sina åsikter. Vi har redan haft en Nürnbergrättegång. Snälla, hjälp oss slippa behöva
ha en ny.
Med vänliga hälsningar,
Dr. Robert Biro.
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