Brev till svenska skolor med anledning av kommande massvaccination

Viktig information till dig som rektor och skolledning med anledning av den stundande
massvaccineringen av friska barn påkallad av Regeringen och Folkhälsomyndigheten
Ingen individ har skyldighet att uppge sin medicinska status, varken gällande huruvida man tagit
vaccin mot covid-19 eller andra mediciner eller medicinska diagnoser eller annat som rör den
personliga hälsan. 1
Att fråga ett barn i en skolmiljö om huruvida, antingen via indirekta och direkta insinuationer, tvång
eller indirekta tvång är djupt oetiskt och är ingenting som varken lärare, övrig personal i skola eller
skolledning bör ägna sig åt.
En insinuation skulle kunna vara att en lärare utrycker ”jag hoppas att ni alla tar vaccinet…”, ”Ni vet
väl att ni kan ta vaccinet så att ni får göra er prao, e t c…”, ”Alla måste ta sitt ansvar…”.
Tvång eller indirekta tvång kan uttryckas och utövas på olika sätt, såväl handgripligen som verbalt.
Det är lika illa oavsett. Barnen skall på intet sätt känna sig utsatta i den miljö som har till uppgift att
vara demokratisk, rättvis och att låta alla komma till tals och allas lika värde.
Det är ditt ansvar som rektor att samtlig personal anställd i din skola på intet sätt uttrycker något
som kan uppfattas strida mot den medicinska integriteten samt uppmuntra till ett ensidigt val.
Skolledningens och lärarnas personliga åsikter skall inte främja att det skapas olika läger i frågan.
Alla individer har en mänsklig rättighet att känna sig accepterad oavsett val.
Det kan uppfattas som att skolan uppmuntrar till diskriminering vid val som skiljer sig från det som
man förväntas göra och eleven kan känna obehag, utanförskap och grupptryck att likställas vid
mobbning. Diskriminering är ett brott.
Alla barn har en rättighet att känna sig trygga i skolmiljön och du som rektor och lärare har ett
stort ansvar huruvida detta efterlevs.
Att nu barnen skall beredas möjlighet att, såväl i skolmiljön som under skoltid, vaccineras är något
som är djupt olyckligt då ovan nämnda situationer befrämjas i större skala då det blir synligt och
mycket uppenbart vem som gör vilket val. Detta är en enskild fråga som borde vara den enskilde
individens ansvar ihop med dess vårdnadshavare och inte i skolans regi.
Du som rektor och lärare har ett stort ansvar och vi vill med detta brev be dig som mottagare att
betänka hur ni, både som enskilda personer och som skolinrättning vill kunna framstå i god dager hos
era elever samt dess vårdnadshavare även fortsättningsvis oavsett vilket val den enskilde har gjort.
Det bästa vore således att ni avstår från att endera inrätta vaccinationsberedskap i skolans regi,
varken via ordinarie skolsköterska, extern vårdpersonal, i eller utanför skolans miljö.
Nedan följer information och fakta som bör tas med i beräkningen när man beslutar huruvida man
skall vara en del i barnens vaccination mot covid-19 eller ej.
Det egna moraliska kompass kommer att avgöra vilka som kritiskt kan tänka och ta till sig information
som nu delges av framstående experter som riskerar både karriär, familj och försörjning för att
informera om och varna för vad man hittills har sett gällande biverkningar.
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Frågeställningen är varför 100 000-tals friska barn i Sverige ska ta ett vaccin som saknar
långtidsstudier på effekter och när det dessutom har visat sig att barnen på intet sätt varken varit en
fara för sig själva, för sin omgivning eller drivit någon smitta de senaste 18 månaderna
Du vet väl om att risken överväger nyttan för barn enligt nedan redovisade artiklar skrivna av
svenska och utländska läkare.
Ett stort antal läkare, svenska och utländska, har länge ifrågasatt om nyttan överstiger riskerna med
att vaccinera friska barn. Några av de biverkningar som Pfizer varnar för i Comirnatys bipacksedel är
Myokardit (hjärtmuskelinflammation) och Perikardit (inflammation i hjärtsäcken). Om detta
publicerades i Läkartidningen den 21 september 2021. 2
Nyligen publicerades en studie som visar att unga pojkar i åldern 12 - 15 år löper 6 gånger så stor risk
att bli inlagda på sjukhus efter att ha fått Myokardit efter andra dosen vaccination mot covid-19
(utifrån data från inrapporterade biverkningar) jämfört med att hamna på sjukhus inom 120 dagar
efter att ha blivit smittad av covid-19. För pojkar 16 - 17 år var risken 3,5 gånger så hög.3,4, 5
Björn Hammarskiöld, läkare och professor i pediatrik skriver:
”I och med att det helt klart finns oredovisade ingredienser i modRNA-preparaten är de olagliga att
ges av legitimerad medicinalpersonal. Detta strider mot Helsinforsdeklarationen, EU-rätten och
svensk lag.” 6
Enligt 1 kap. 8 § patientlagen, när hälso- och sjukvård ges till barn, skall barnets bästa särskilt
beaktas. Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter har blivit lag (SFS 2018:1197) i
Sverige den 1 januari 2020. Artikel 3.1 fastslår: “Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av
offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller
lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa”.7
Enligt konventionen räknas alla under 18 år som barn och enligt förarbetena till patientlagen avses
med barn personer under 18 år.8
Enligt förarbetena till patientlagen framgår att vad som är barnets bästa måste avgöras utifrån
förhållandena i varje enskilt fall.9
Barn och ungdomar löper extremt liten risk att bli allvarligt sjuka av covid-19 och många har redan
genomgått naturlig infektion.
Enligt Folkhälsomyndigheten visar analys av prover insamlade från öppenvården 24 maj - 4 juni att
antikroppar mot SARS-CoV-2 förekom bland 27,7 procent hos barn 0 - 19 år.10
Dessa prover togs alltså långt innan vaccination påbörjats för denna åldersgrupp. En svensk studie
visar att antikroppsnivåerna efter genomgången infektion fortfarande är stabila 12 månader efter
infektion. 11
Det bör råda full transparens gällande de risker som finns med detta covid-19 vaccin. Hänvisning
till biverkningsrapporter Sverige, EU, USA.12
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Informerat samtycke avseende läkemedel under läkemedelsprövning skall innefatta att
individen får tydlig information gällande:
•

information om att man som patient själv får välja om man vill delta eller inte
genom att tacka ja eller nej till covid-19-vaccin,

•

studiens upplägg avseende tidsplan och utförande,

•

samtliga övriga medicinska behandlingsformer inklusive dess fördelar och
nackdelar,

•

information om hur covid-19-vaccin fungerar,

•

hittills kända, milda som allvarliga, biverkningar avseende covid-19-vaccin,

•

information om att det ej finns några långtidsstudier och att
därmed långtidspåverkan av covid-19-vaccin är oklar,

•

information om att man som patient när som helst får avbryta/hoppa av utan att
ange orsak.

I de fall då skolan beslutar att frångå att ge ovanstående information och trots allt medverka
i covid-19-vaccinering av barn, anser vi att information rörande risk/nytta enligt detta brev
tydligt beskrivs i samtyckesblanketten. Detta för att säkerhetsställa att föräldrar får rätten
till ett informerat samtycke rörande deras val av vaccination för sina egna barn. Det bör
råda full transparens gällande de risker som finns med covid-19-vaccin.

Vi hoppas att ni som skolledning kommer att förstå varför vi som föräldrar adresserar er i
denna frågeställning och att ni inser det oetiska i att fortgå med planerna på att ge barnen
vaccin i och omkring skolan samt att vidtala barnen huruvida de skall göra det ena eller
andra valet.
Skolan skall vara en plats där man främjar elevernas trygghet och lärande. Att vaccinering av
barn skulle vara ett argument för att förhindra smittspridning för att kunna behålla skolan
öppen är inte ett argument underbyggt av vetenskap. De som tar vaccin kan bära på smitta
och kan smitta andra, likväl de som inte tar covid-19 vaccin. Ytterligare information finns i
hänvisade källor.

Med vänliga hälsningar

Sverige den 30 september 2021
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Källhänvisningar:
1. Kroppslig integritet 2 kap, 4§, 5§ och 6§ Grundläggande fri-och rättigheter i Regeringsformen. Innebärande i korthet att
var och en är gentemot det allmänna skyddad mot kroppsligt ingrepp även i andra fall än vad som avses i paragraferna fyra
och fem.
2:a stycket Utöver vad som föreskrivs i första stycket är var och en gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i
den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes
personliga förhållanden. Lag (2010:1408).

2. Vaccin från 12 år – mot vetenskap och beprövad erfarenhet (lakartidningen.se) och slutordet från artikelförfattarna
Vaccin från 12 år: När det obegripliga blir begripligt (lakartidningen.se).
3. Utdrag/Citat ur remissvar från Bio-Medico-Legala-Nätverket-remissvar-Socialdepartementet.pdf
4. https://www.fda.gov/media/151707/download
5. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.30.21262866v1
6. Björn Hammarskjöld, Östervåla 2021-09-20. Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi. F.d. överläkare i
pediatrik. Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms universitet
7. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181197-omforentanationernas-konvention_sfs-2018-1197
Information hämtat från remissvar från Bio-Medico-Legala-Nätverket-remissvar-Socialdepartementet.pdf
8. Prop. 2013/14:106, s. 62 och 112 Prop. 2013/14:106, s. 62 och 112 - Bing
Information hämtat från remissvar från Bio-Medico-Legala-Nätverket-remissvar-Socialdepartementet.pdf
9. Prop. 2013/14:106 s. 112 Prop. 2013/14:106 s. 112 - Bing
Information hämtat från remissvar från Bio-Medico-Legala-Nätverket-remissvar-Socialdepartementet.pdf
10. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/statistikochanalyser/undersokningar-och-datainsamlingar/genomgangen-infektion/
Information hämtat från remissvar från Bio-Medico-Legala-Nätverket-remissvar-Socialdepartementet.pdf
11. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.12.21261951v1
Information hämtat från remissvar från Bio-Medico-Legala-Nätverket-remissvar-Socialdepartementet.pdf
12. SARS-CoV-2 mRNA Vaccination-Associated Myocarditis in Children Ages 12-17: A Stratified National Database Analysis |
medRxiv
Sverige: https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar--coronavacciner#hmainbody1
Usa: https://openvaers.com/index.php?fbclid=IwAR0EC8EcIi0Gx_nJy-HdWi8ELm-LJlnDVf2scDZymlOrLuSRxsaHFho3bUQ
Norge: https://legemiddelverket.no/godkjenning/koronavaksiner/meldte-mistenkte-bivirkninger-av-koronavaksiner
Norge: (pdf)
https://legemiddelverket.no/Documents/Bivirkninger%20og%20sikkerhet/Rapporter%20og%20oversikter/Koronavaksiner/
20210923%20Rapport%20over%20meldte%20bivirkninger%20av%20koronavaksine.pdf
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