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Visste du att…
Om smittspridning

● Vaccintillverkarna genomförde aldrig några tester för
att utröna om vaccinerna förhindrade smittspridning.
Det finns heller inget vetenskapligt stöd för att så
skulle vara fallet. Trots det uppmanade
myndigheterna till vaccination för att skydda andra.

● Det saknas vetenskapligt stöd för att lockdown
minskar smittspridning av ett lu�vägsvirus.

● Ansiktsmasker gör mer skada än nytta. De stoppar
inte viruset och de medför minskad syresättning till
hjärnan. Detta är särskilt skadligt för barn, äldre och
de med andningssjukdomar.

Om behandling av covid-19
● Villkoret för att FDA (Amerikanska Food and Drug

Administration) skulle bevilja nödgodkännande för
vaccinen var att inga andra läkemedel fanns att tillgå
mot covid-19.

● Det finns väl beprövade, billiga och effektiva
behandlingar, men dessa valdes bort till förmån för
vaccinerna som är mer lönsamma för
läkemedelsindustrin.

● Ett exempel är parasitläkemedlet ivermektin. Det har
givits i 4 miljarder doser, är billigt och minskar risken
att dö av covid-19 med 51%.

● Tidig behandling med bland annat ivermektin,
kortison, hydroxiklorokin, D-vitamin, C-vitamin och
zink minskar dödligheten med 70-90%.

Om särintressen
● Läkemedelsindustrin finansierar 75% av

läkemedelsverkets verksamhet och 87% av EMA
(Europeiska läkemedelsmyndigheten). Dessa
myndigheter borde vara oberoende.

Om bakgrund till lanseringen av vaccin
mot covid-19

● Vid lanseringen av vaccinerna fanns endast ett
nödgodkännande i USA och i Europa ett villkorat
godkännande. Därmed hade de inte genomgått alla
de säkerhetsstudier som normalt utförs innan ett
nytt läkemedel eller vaccin lanseras.

● E�ersom även kontrollgruppen erbjöds vaccin och
vaccinerades under våren 2021, har möjligheten att
genomföra långtidsstudier avsevärt försvårats.

● Studier som genomfördes indikerade endast att
symtomen minskade, huvudsakligen för friska
personer yngre än 60 år.

● I studierna ingick en mycket låg andel personer 70
år och äldre samt personer med riskfaktorer. Barn,
gravida, ammande och personer med
immunbristsjukdomar inkluderades inte i
studierna.

Om informerat samtycke
● Normalt sett ska patienter bli informerade på ett

sakligt sätt, så att den enskilde kan fatta beslut om
sitt deltagande i en läkemedelsstudie. Så skedde
inte i fallet med covidvaccinerna. Istället ingick alla i
en studie, utan att veta om det.
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