Bestyrelsens beretning for 2018

Året 2018 var et yderst begivenhedsrigt og travlt år i May Day. Af en frivillig forening at være har vi
virkelig været i arbejdstøjet og haft alle sejl sat.
Administrativt har vi haft nogle udfordringer med skift til ny nyhedsbrevsleverandør, nyt
administrationssystem blev løbet i gang og ny hjemmeside bygget op. Disse opgaver har trukket
tunge veksler på bestyrelsen. Nogle mere end andre. Vi har prøvet at gøre de forskellige
overgange så smidige som muligt og det er nogenlunde lykkedes.
Nogle af de helt store temaer i 2018 var selvfølgelig vores stort anlagte Cancer-konference i
november, hvor godt 500 mennesker havde sat hinanden stævne til en hel dag med Cancer – en
anden vej? som temaet.
Hele konferencen blev filmet og ligger nu frit tilgængeligt på YouTube. Det var en kæmpe succes
og bestemt ikke sidste gang vi har lyst til at arrangere noget sådant. Så det er bestemt noget vi
kommer til at gøre igen.
Op til konferencen leverede vi via nyhedsbrevet smagsprøver på en stor videoserie med navnet:
Beyond Chemo, ligesom vi tidligere har fortalt om serien: The Truth About Cancer.
På vaccinefronten er der også sket en del i 2018. I september arrangerede vi således et foredrag
med overskriften: ”Vi har brug for viden og åbenhed om vacciner og uvildig forskning”.
Vi afslørede også, at godkendelsen af HPV-vaccinerne sandsynligvis baserer sig på en stor andel
fup og fiduser eftersom mange af de medvirkende i de danske studier aldrig fik registreret deres
bivirkninger fra vaccinen.
Nordic Cochrane kunne også offentliggøre, at mange studier ikke var medtaget ved
gennemgangen af HPV-vaccinernes bivirkninger, og om et var denne afsløring og en donation fra
Bill Gates til International Cochrane, der endte med at koste Peter Gøtzsche jobbet i Cochrane og
på Rigshospitalet, kan vi kun gisne om. Professor Gøtzsche har gennem årene skrevet flere
afslørende bøger om den pharmaceutiske industris mafiametoder uden at blive modsagt. Men
kritikken af de manglende HPV-vaccinestudier mødte derimod voldsom international modstand –
fra industrien.
I maj havde vi foredrag med Christina Santini i samarbejde med LNS om emnet: Toxiner og
Sundhed. Et yderst relevant emne i en tid hvor den kemiske industri til stadighed sender nye
produkter på markedet og befolkningen bliver stadig mere eksponeret via fødevarer, luften,
drikkevandet og arbejdsmiljøet.
De første retssager vedrørende skader fra RoundUp blev afgjort og anket af Bayer, men der står
også yderligere 11.000 sagsøgere på spring til at lægge nye sager an mod kemigiganten.
GDPR satte også sit præg på flere arbejdsgange og var medvirkende årsag til både skift af
nyhedsbrevsleverandør og nyt administrationssystem, så vore data om medlemmer og
nyhedsbrevsmodtagere kan opbevares efter reglerne om beskyttelse af persondata.
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Persondataforordningen blev søsat i maj 2018 og vi brugte en del tid og kræfter på at oplyse om
konsekvenserne af den, ikke mindst fordi vore data er en lukrativ forretning for en del store
koncerner, som lever af at handle med disse oplysninger.
Når det kommer til sundhedsdata og helbredsoplysninger går det ikke meget bedre herhjemme,
hvor begreber som LifeScience og Humant Genomcenter voksede frem og bliver markedsført som
det nye sorte indenfor sundhedsforskning, personlig medicin og ikke mindst VÆKST for
virksomheder der ønsker at tjene penge på befolkningens helbredsdata, genetiske fingeraftryk og
hvad man ellers kan tiltuske sig af oplysninger på individ-niveau og sælge videre til højestbydende.
Denne udvikling har vi af flere omgange samlet underskrifter mod og gør fortsat. Ekstremt vigtige
emner, men ofte komplet overset og ignorerede trusler mod privatlivet, i den offentlige debat.
Heldigvis har vi i bestyrelsen Birthe Kjærgaard, som både selv men også via sit netværk, formår at
få sat almindelige ord på de lovforslag, bekendtgørelser og vejledninger, så vi andre kan forstå det
og oplyse andre herom.
På strålingsområdet er der også sket en del. De fjernaflæste elmålere er under opsætning og
mange opdager først for sent, at den nye elmåler er trådløs og sender signaler om elforbruget til
selskabet mange gange i døgnet. Mange spørgsmål melder sig: Bliver vi overvåget ud fra vores elforbrug? Kan elmålerne overvåge andet end elforbruget? Hvilke helbredsmæssige konsekvenser
har en trådløs elmåler for beboerne i ejendommen?
Derfor er der lavet ikke-samtykkeerklæringer og vi har delt Biolog Kim Horsevads store rapport om
bioreaktivitet ved trådløse teknologier på hjemmesiden. I 2018 oplyste vi også om den kommende
5G på et tidspunkt hvor beslutningen ikke officielt var taget endnu. Indførelsen af dette Internet of
Things skete alligevel hen over hovedet på befolkningen og uden demokratisk proces. På trods af,
at et sådant ekstra datanet vil indebære mange tusinde flere sendepositioner, et voldsomt højere
energiforbrug og en massiv trussel mod folkesundheden. Derfor har vi også brugt en masse
kræfter på at oplyse om netop dette tema og inviteret til deltagelse i underskriftindsamlinger og
internationalt samarbejde på området. 5G begrænser sig ikke til de store byer eller Danmark men
er et emne der bør optage alle i den civiliserede del af verden.
Det var blandt andet også baggrunden for vores engagement i den netop overståede konference
på Christiansborg 4. maj, men dog i 2019 – så mere om det i den næste beretning, men jeg kan
allerede nu love, at vi fortsat har arbejdstøjet på. Også i forhold til 5G.
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