Den 26 april röstar riksdagen om
tvångsvaccinering!
Eliten menar att vacciner är säkra och effektiva
Men visste du att:
· dödligheten i de sjukdomar som vi vaccinerar mot i barnvaccinationsprogrammet (mässling, polio, difteri) hade sjunkit till nästan noll redan
innan införandet av vacciner? Det berodde på en bättre tillgång till rent
vatten, tillräckligt med mat och bättre hygien.
· innan det första mässlingsvaccinet infördes, år 1971, så var mässlingen
en vanlig ”banal” barnsjukdom som ingen var rädd för och som man
tvärtom ville att barnen skulle genomgå samt att det var mycket ovanligt
med komplikationer?
· det endast är genomgången sjukdom som ger livslång immunitet och
att skyddet från vacciner avtar och försvinner helt efter cirka 10 år?
Detta är orsaken till att flockimmunitet inte uppstår när man vaccinerar, och
det är även orsaken till varför vi ser mässlingsutbrott som det i Göteborg –
där man nu även har konstaterat att de flesta som blev sjuka var vaccinerade.
· vacciner innehåller en rad neurotoxiska, allergi- och
cancerframkallande samt fertilitetshämmande ämnen såsom
formaldehyd (som redan har förbjudits i kosmetika och målarfärg),
aluminium, glutaraldehyd, polysorbat 80, antibiotika (till exempel
streptomycin) med flera och att vacciner även innehåller spår av DNA från
djur samt mänskliga aborterade foster? Kvicksilver finns fortfarande i
influensavacciner.
· nya vacciner prövas mot gamla vacciner – eller mot adjuvanset, det vill
säga det testas inte mot något neutralt placebo.
· i Socialstyrelsens skrift ”Vaccination av barn” står det: ”Vacciner som
utvecklades i början eller mitten av förra seklet är vanligtvis inte
utvärderade med dagens krav på placebokontrollerade
effektprövningar. Det gäller till exempel difteri, stelkramp, polio,
mässling och i västvärlden röda hund”.
· medicineliten aldrig har utfört studier på vaccinerade jämfört med
ovaccinerade? En pilotstudie visade att vaccinerade hade en högre
förekomst av öroninflammation, lunginflammation, allergisk rinit,
atopiskt eksem, neurologiska sjukdomstillstånd, ADHD, autism och
inlärningssvårigheter och kroniska sjukdomstillstånd.

· nya forskningsstudier visar på en koppling mellan autism och
aluminum från vacciner, samt att aluminium kan kopplas till
Alzheimers. Vacciner är kända för att kunna orsaka autoimmuna sjukdomar.
Narkolepsin som utlöstes av Pandemrix-vaccinet är en autoimmun sjukdom.
· i USA har The US National Vaccine Injury Compensation Program sedan 1988
betalat ut 3,8 miljarder dollar i skadestånd till vaccinskadade?
· flera av de läkemedelsbolag som tillverkar vacciner har fällts för
brottslig verksamhet tex mutbrott, vilseledande information, illegal
marknadsföring, förvanskning av forskningsresultat eller olagliga
vaccinexperiment (till exempel Glaxo Smith Kline, Merck och Novartis)?
· sjukvården får sin information om läkemedel (inklusive vacciner) av
läkemedelsbolagen, som enligt Riksrevisionen har en tendens att framhäva
fördelarna och tona ned riskerna?
· landstingen köper in Infanrix hexa som innehåller hepatit B-vaccin som
inte ingår i barnvaccinations-programmet och som är känt för att
kunna ge autoimmun sjukdom. De som är i riskzonen att få hepatit B är
narkomaner och sexuellt aktiva. Är spädbarn i riskzonen då?

Med dessa fakta kan ingen påstå att vacciner är
säkra och effektiva!
Trots detta har riksdagsledamöterna Sofia Arkelsten (M) och Ulrika Karlsson (M)
lämnat in motioner om obligatorisk vaccinering, och Riksdagen kommer att rösta om
detta redan i april i år. Tvångsvaccinering strider mot den grundläggande

mänskliga rättigheten att själv få bestämma över sin egen kropp; och
strider också mot 8 internationella konventioner! Enligt svensk
grundlag måste all medicinering bygga på frivillighet. Självfallet så är det
föräldrarna som ska ha bestämmanderätten över medicinska ingrepp på sina barn –
och inte sjukvården – annars så är ju barnen statens och läkemedelsindustrins
egendom som de kan göra vad de vill med.
Läs mer: http://www.thenhf.se/varakarnamnen/vaccin-vaccination/
www.thenhf.se/

Hur många vacciner ska vi ge våra
barn? Det ingår 32-34 immuniseringar
i barnvaccinationsprogrammet.

