Kære Politikere
Thalidomid skandalen var meget alvorlig og invaliderende.
http://www.altinget.dk/sundhed/artikel/ofre-i-historisk-medicinskandale-kraever-millioner-af-staten
HPV skandalen overhaler klart Thalidomid skandalen.
Dokumenteret anklage mod WHO, for at dække over HPV vaccines ekstremt høje og alvorlige
bivirkningsrate - Betyder det at borgerne ikke kan stole på de myndigheder der burde varetage
sikkerheden ved medicinal produkter inden de indgives i vores børn?
Sundhedsstyrelsen har ofte udtalt, at den høje forekomst af invaliderende og dødelige bivirkninger
efter HPV vaccination er et lokalt dansk fænomen.
En læge fra USA anklager –og dokumenterer, hvordan WHO ved flere lejligheder forsøger at dække
over de mange alvorlige skader.
Vi ser samme mønster i Danmark. Inhabile læger og embedsmænd udtaler igen og igen, at
videnskaben siger vaccinen er sikker – Dog uden at referere til hvilken videnskab der er tale om.
Dr. Lee beskriver også, at HPV vaccinen i nogle tilfælde giver en ukontrolleret storm af Cytokines og
TNF-alpha, hvilket i værste fald kan føre til død. Pudsigt at vi gentagende gange har fået afslag på disse
prøver på Danmarks Universitetshospitaler.
Piger der er diagnostiseret og behandlet i udlandet har prøver fra laboratorier der bekræfter Dr. Lees
erfaringer. Er det evidensen, der udløser erstatninger til tusindvis af skadede børn og unge? En
erstatning der friholder producenten og placerer regningen hos skatteyderne. Det er uhørt at
producenten ikke er juridisk og økonomisk ansvarlig.
Producenten har ingen erstatningsansvar, på trods af, at vaccinen er afprøvet, uden placebo. Alle i
placebo gruppen har modtaget hele vaccinen, eller dele af vaccinen. Det er uhørt at et produkt kan
godkendes uden neutral reference.
Samme producent er tidligere dømt for kriminel handling, ved at fortie bivirkningsresultater.
Udgifter til HPV vaccinationsprogrammet er til dato over 1,5 milliarder kroner. Plus udgifter til utallige
undersøgelser, uden behandlingstilbud, der estimeret ligger på et tilsvarende niveau. 3 personer har
fået 4,3 millioner i erstatning – Producenten oplyser at ca. 3% får bivirkninger som beskrevet af Dr. Lee.
Det svarer til 18.000 personer, alene i Danmark. En udgift til erstatning på mere end 25 milliarder.
Lægemiddelstyrelsen fortæller, at de ser alle de bivirkninger producenten har oplyst om, også de
meget alvorlige.
Sundhedsstyrelsen benægter at det er vaccinen, der har givet skaderne. Sundhedsstyrelsen oplyser til
FT høring den 17. december, at Danmark har den tredje hyppigste forekomst af livmoderhalskræft i
Europa. Fakta fra det Europæiske Cancer register er, at Danmark ligger på en 21. plads. Kender
Sundhedsstyrelsen ikke fakta? Eller er det forsøg på manipulation? Hvor er troværdigheden?
http://eco.iarc.fr/EUCAN/CancerOne.aspx?Cancer=25&Gender=2
http://ugeskriftet.dk/debat/hvad-koster-trovaerdighed
Tilliden til Sundhedssystemet falder fortsat. Er det berettiget? Skal mistillid og passivitet ødelægge
borgernes tillid til demokratiet?

Der er IKKE evidens for vaccinens virkning - Der er evidens for et uhørt højt antal invaliderende
bivirkninger for vores børn og unge. Frekvensen af alvorlige bivirkninger ligger langt over risikoen for
livmoderhalskræft.
1 ud af 25.000 dør af livmoderhalskræft i følge WHO
1 ud af 33 får uhelbredelige bivirkninger i følge producenten.
Landsforeningen HPV-Bivirkningsramte vil igen opfordre politikerne til etisk, økonomisk og menneskelig
ansvarlighed, ved at sætte HPV vaccinen i bero, indtil behandling af de tusindvis af skadede børn og
unge er udviklet.
Til højre ses alvorlige bivirkninger for ALLE vacciner summeret op, minus HPV vaccinen. Søjlen i midten
er HPV vaccinen alene. (Tal fra lægemiddelstyrelsen)
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