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1. Vi er bekymret over den sterke innflytelsen fra 
farmasøytisk industri! 
 
Over hele verden ytres det en sterk bekymring over den innflytelsen som farmasøytiske 
konserner har over beslutninger som taes i alle ledd når det kommer til håndteringen av denne 
pandemien. 
De  har i årtier fått sett sitt preg på utdannelsen av helsepersonell, styring av forskningen og den 
politiske og administrative utøvelsen på helseområdet.  
 
Vi får stadig høre at vaksiner er trygge og effektive, men det viser seg at basal forskning på 
sikkerhet ikke er utført. Det er et betydelig problem at sikkerhetsstudiene utført på vaksiner er 
unntatt de samme strenge kravene som man har for alle andre medikamenter. Spesielt 
graverende er at det ikke benyttes biologisk nøytralt placebo i vaksinestudier. Sikkerhetsstudier 
av vaksiner har i tillegg en uforsvarlig kort observasjonstid. De kan vare alt fra få dager eller 
noen uker, det blir sjeldent utført studier som ser på langtidseffekten av vaksiner.  
 
Det har de siste årene blitt etablert et stort nettverk av globale helseaktører som er basert på et 
direkte samarbeide mellom industrien og offentlige myndigheter.  
Det snakkes om et “partnerskap” som innebærer at industrien får plass i komiteer der 
beslutninger og prioriteringer taes i forhold til helsepolitikk og strategier som gjelder globalt og 
for det enkelte land. 
Det er en farlig trend når konsernene gis stor innflytelse på viktige helsepolitiske avgjørelser. I 
slike samarbeidsformer finnes det ingen klare grenseoppganger, dette fører som regel til at det 
er de som sitter med de økonomiske musklene som får beslutningsmakten.  
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Vi ser også at disse aktørene er sterke talspersoner for en økt satsing på vaksinering. Her 
lanseres vaksiner som den mest optimale løsningen for helsefremmende arbeid.  
Flere kritikere mener en slik ensidig satsing er resultatet av industriens innflytelse og etterspør 
en sterkere vektlegging på forebyggende helsetiltak som utvikling av infrastruktur og tilgang på 
rent vann og mat.  
 
Etter at industrien og private aktører ble gitt mulighet til å direkte sponse WHO har man sett et 
tydelig skifte i WHO’s prioriteringer med økt satsing på vaksiner. WHO oppfordrer sine 
medlemsland om å markedsføre vaksineprogrammene, og yter et sterkt påtrykk om at det skal 
være høy vaksinedekning i barnevaksinasjonsprogrammet såvel som influensavaksiner og 
andre vaksiner blant voksne.  
 
Representanter for industrien har stor innflytelse i WHO når det skal erklæres en 
pandemi-situasjon. Kriteriene for en pandemi ble radikalt endret rett før det ble erklært en 
svineinfluensa-pandemi. Nå gjelder ikke lenger kriteriet at en sykdom skal være av en viss 
farlighet. Det handler først og fremst om i hvilken grad den er spredt ut til flere områder.  
 
 

2. Norske politikere gir bort store pengebeløp til 
vaksineindustrien  
 
Norske myndigheter har gjennom en årrekke valgt å være blant en av de største givere til den 
internasjonale vaksinealliansen GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunisations).  
Regjeringen har forpliktet seg til et beløp på nærmere 15 milliarder kroner i tidsperioden år 2000 
- 2020. I perioden 2021 - 2030 har man forpliktet å betale ytterligere over 10 milliarder kroner.  
Den private GAVI-stiftelsen som faller utenfor internasjonal demokratisk kontroll, har bl.a. på 
grunn av  sin finansielle styrke en avgjørende innflytelse på utformingen av den globale 
vaksinepolitikken. Denne organisasjonen blir styrt av Bill Gates som igjen har finansielle 
egeninteresser av å fremme vaksiner og vaksinering. 
  
Vi mener det er svært uheldig for den demokratiske prosessen at den norske stat så ensidig 
støtter opp om multimilliardær Bill Gates sitt initiativ med tanke på hans sterke posisjon til 
industrien og store finansielle egeninteresse i å promotere vaksiner.  
  
Norske  politikere bevilger også store beløp til en annen internasjonal vaksineorganisasjon - 
CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations). Vår regjering med Erna Solberg 
understreker stadig at de vektlegger det å arbeide mot  FN bærekraftsmål. Her har vår 
statsminister i en årrekke sittet i en i en lederposisjon i FN hvor hun bl.a er ansvarlig for det å 
samle inn penger til ulike vaksineprogrammer. 
Vi mener det her kan oppstå interessekonflikter i forhold til det å tilrettelegge for globale 
løsninger og aksept for vaksiner og det å ivareta interessene til sin egen befolknings helse og 
sikkerhet.  
Det foreligger enormt store fortjenestemuligheter for farmasøytisk industri, samtidig 
kan man anta at det også er en høy grad av prestisje fra politikere som har valgt å 
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bruke milliarder av skattebetalernes penger på at vaksineindustrien skal utvikle en vaksine som 
allerede ser ut til å bli markedsført som den eneste løsningen på at samfunnet kan komme 
tilbake til en normal tilstand.  
 
Vi har aldri tidligere sett lignende satsing på det å utvikle en vaksine.  
Faren er derfor være en svært høy terskel for at politikerne vil evne å endre kurs selv ved faglig 
tunge advarsler og alarmsignaler. 
 
  

3. Vaksineindustrien er fritatt fra erstatningsansvar 
 
Vaksineprodusenter er unntatt fra søksmål dersom deres vaksine skulle forårsake skade hos 
den som blir vaksinert. Dette gjelder for de fleste land.  
I Norge kan man heller ikke søke erstatning direkte hos produsenten, men man må søke om 
erstatning hos Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).  
 
Når det gjelder koronavaksinen har regjeringen besluttet at denne også skal dekkes av 
pasientskadeloven.  
 
NPE hadde bl.a. erstatningsansvaret etter vaksinen Pandemrix mot svineinfluensa. Siden da 
har NPE mottatt 801 søknader og utbetalt nærmere 350 millioner kroner i erstatning. Men det er 
kun 1 av 5 som har fått medhold i sine saker. Ti år med erstatninger etter vaksine mot 
svineinfluensa 
  
Når vaksineprodusentene ikke trenger å være ansvarlig for sine produkter gir dette dessverre 
ikke noe insentiv til å lage sikre vaksiner. Det vi har sett i USA er at antallet vaksiner som tilbys 
øker for hvert år. Denne økningen skjøt fart i 1986 etter at det ble vedtatt at vaksineindustrien 
ikke lenger skulle ha erstatningsansvaret for sine egne produkter. Vaksineindustrien står på 
denne måten i en særstilling i forhold til alle andre industrier.  
 
  

4. Vi oppfordrer til uavhengig forskning  
 
Vaksiner gis til millioner og milliarder av barn. Det vil komme som en sjokkerende overraskelse 
på mange at forskningen rundt sikkerheten for disse vaksinene er til dels alvorlig mangelfull.  
 
Det har ikke blitt utført noe større studier som ser på den generelle helsetilstanden til 
fullvaksinerte kontra uvaksinerte barn. Et slikt studie ville kunne ha besvart mange av de 
ubesvarte spørsmål man har i forhold til vaksineprogrammene. Samtidig er vi vitne til en alvorlig 
økning i kroniske sykdommer, ikke minst autoimmune sykdommer og psykiske lidelser. 
 

3 

https://www.npe.no/no/Om-NPE/aktuelt/ti-ar-med-erstatninger-etter-vaksine-mot-svineinfluensa/
https://www.npe.no/no/Om-NPE/aktuelt/ti-ar-med-erstatninger-etter-vaksine-mot-svineinfluensa/


Kunnskapshullene er derfor store når det gjelder vaksinenes bivirkninger. Vitenskapelige studier 
viser at under 1 % blir innmeldt. I tillegg råder det inhabilitet i flere ledd. Man kan derfor ikke 
uttale seg om omfanget av vaksinenes bivirkninger ettersom sikkerhetsstudiene ikke er gode 
nok, og meldesystemene kun fanger opp en brøkdel av de bivirkningene som faktisk finner sted. 
I tillegg foreligger det en klar mangel på vilje til å erkjenne vaksineskader og det å få 
anerkjennelse for disse hos myndighetene og hos helsepersonell. 
  
Det er en stor mangel på industri-uavhengig forskning på sikkerhetsområdet. Det er dette våre 
politikere burde ha bevilget pengene i stedet for å gi milliarder av kroner til å støtte 
vaksineindustrien og globale organisasjoner som GAVI, WHO, CEPI, COVAX og andre.  
Verdens barn har krav på å få vitenskapelig forsvarlig kartlagt vaksinenes sikkerhet, eventuelle 
relasjoner til den store epidemier av kroniske sykdommer og helsemessige konsekvenser i et 
livslangt perspektiv.  
 

5. Et medisinsk tyranni reiser seg i våre dager. 
 
Målet for de store vaksineaktørene er at vaksinestatus til den enkelte verdensborger skal 
registreres og overvåkes og et immun-pass vil avgjøre om du får tilgang på basale 
menneskerettigheter som å reise og delta i samfunnet.  
Flere land vedtok i starten av nedstengningen å innføre tvangsvaksinering for 
Korona-vaksinene.  
Smitteapp, koronapass, tvungen vaksinering, reise- og forsamlingsrestriksjoner, påbud om 
munnbind og testing, innføring av portforbud og politistatsmetoder, utvikling av sensur og 
detaljovervåking er en integrert del av denne korona-kampanjen som ruller over verden.  
Det legges opp til en total overvåkning og kontroll av det enkelte individ.  
Det spilles på angst og frykt som et virkemiddel.  
Her utgjør  myndigheter, den politiske elite, main stream media, industri og storkapital en samlet 
aktør og pådriver.  
Derfor er det helt avgjørende at flest mulig forstår at de er utsatt for store manipulasjoner. Dette 
krever at man forsøker å sette seg inn i sakskomplekset og erkjenner hvilke trusler vi står 
overfor.  
 
Grunnleggende rettigheter kan bli fratatt oss på permanent basis. 
Nå har tiden kommet for at folket engasjerer seg og setter ned foten 
og forsvarer medisinsk valgfrihet og basale menneskerettigheter!  
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