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I May Day startede 2019 med, at vi fik kendskab til fyringen af overlæge Peter Gøtzsche som leder af
det nordiske Cochrane center på Rigshospitalet. Cochrane-samarbejdet startede tilbage i 1993 og var
et uafhængigt forskersamarbejde, hvis opdrag var at finde den bedste videnskabelige forskning på
ethvert område inden for behandling og forebyggelse.

”Cochrane er et uafhængigt, videnskabeligt netværk. Forskere i Cochrane udarbejder
systematiske oversigter, såkaldte Cochrane-oversigter”
Centeret havde gennem længere tid været i opposition til myndighedernes håndtering af
HPV-vaccineskandalen og Cochrane kritiserede både EMA og den danske sundhedsstyrelses
godkendelse af vaccinerne samt afvisninger af mulige bivirkninger.
May Day sendte derfor et åbent brev sammen med Forebyggelses- og Patientrådet til
Rigshospitalet med kopi til daværende sundhedsminister Ellen Trane Nørby, hvor vi
påpegede det problematiske i fyringen af Gøtzsche på et ikke-eksisterende grundlag.
May Day deltog også i begyndelsen af marts, da Peter Gøtzsche indviede sit nye ”Institute
for Scientific Freedom” som modtræk til det nu kuppede Cochrane Institut, og May Day har
støttet det nye institut med 10.000 kr.
Vi frygter, at de fremtidige udmeldinger fra Cochrane er bestilte af medicinalindustrien og
ikke længere uafhængige og udtryk for bedste videnskab.
Lidt senere i marts var May Day vært ved et gratis foredrag om kinesiologi og læring i
Gentofte. Det var i samarbejde med Den Internationale Holistiske Skole, Kinesiologerne
Hanne Freil og Annemarie Goldschmidt. Fra May Day deltog Liliane Elbek og Charlotte Ryø.
I begyndelsen af maj var May Day sammen med EHS-foreningen, Rådet for Helbredssikker
Telekommunikation og Dansk Institut for Folkesundhed vært ved en storstilet konference
om 5G på Christiansborg. Vi havde inviteret researcher og blogger Einar Flydal fra Norge,
forsker Mikko Ahonen fra Finland, tidligere professor fra Karolinska Instituttet i Stockholm
Sverige Olle Johansson, læge og forsker fra Frankrig Annie Sasco og journalist David Wedege
til at holde oplæg om det planlagte højhastighedsinternet baseret på trådløs teknologi med
tusindvis af nye antenner og pulserede mikrobølger på frekvenser, der mistænkes for at
have svære sundhedsmæssige konsekvenser på planter, dyr og mennesker.
Under forberedelserne til konferencen blev det foreslået at rette henvendelse til en
advokat, der kunne undersøge de juridiske aspekter i forhold til at udrulle 5G i Danmark. Der
blev samlet penge ind, og advokat Christian F. Jensen fik opgaven. Vi var alle meget spændte
på, om han kunne blive færdig med sin udredning inden konferencen, så den kunne
præsenteres der, men det lykkedes, og Christian kunne, til stor overraskelse for
forsamlingen som intet anede, gå på talerstolen som den sidste taler og afsløre sit juridiske
responsum, der konkluderede, at etablering og aktivering af et 5G-netværk vil være i strid med
gældende menneskeretlige og miljøretlige regler i Den europæiske Menneskerettighedskonvention,
FN's børnekonvention, diverse EU-habitatsregler og Bern- og Bonn-konventionerne. Senere betalte
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May Day for en professionel oversættelse til engelsk, som er blevet distribueret til vore
internationale samarbejdspartnere.
Den 21. juni holdt Einar Flydal og May Days formand et oplæg om 5G i Aarhus. Det var et
arrangement i samarbejde med det gratis magasin Free21 (www.free21.org)
Vi har i May Day valgt at fokusere på både behandling og forebyggelse. Og derfor deltog vi
også igen i 2019 med en repræsentant på Den Nationale Alkoholkonference. Igen var det
Erik Ove Andersen, måske bedre kendt som Krølle Erik, der deltog, og der blev skabt mange
kontakter og netværket med forskellige organisationer og foreninger om det fremtidige
arbejde med oplysning om forebyggelse af alkohol; noget som vi tager op i en planlagt
konference i november 2020 med Krølle Erik som tovholder.
May Day var også i 2019 repræsenteret på Folkemødet på Bornholm. Vi delte en masse
materiale ud, og det var især 5G temaet og misbrugsproblematikken vi koncentrerede os
om at dække. Krølle Erik underholdt med levende musik og blev interviewet om
ortomolekylær misbrugsbehanding, hvor budskabet er: Det behøver ikke gøre ondt.
Efter Folkemødet og sommerferie var May Day repræsenteret på et internationalt
symposium omkring biologiske effekter af trådløse teknologier, der blev afholdt i Mainz,
Tyskland 4.-6. oktober. Her deltog Charlotte Ryø for foreningen.
I begyndelsen af september var der et arrangement i Aarhus med Ghita Ben David, hvor
May Day leverede brochurer og informationsmateriale om 5G.
Ved sidste generalforsamling blev May Day opfordret til at sende spørgeskemaer ud til alle
partier i forbindelse med valget. Vi formulerede sammen med EHS-foreningen og Dansk
Institut for Folkesundhed en række spørgsmål, som blev besvaret mere eller mindre seriøst
af partierne. Alle svar blev offentliggjort på hjemmesiden, så man kunne orientere sig i
forhold til 5G inden valget, hvis man havde det som et kernepunkt.
Efter generalforsamlingen fik vi besat vores sekretariat med to medlemmer, Bodil Toft og
Peter Terman, som gerne ville hjælpe med IT og organisatorisk arbejde. Desværre måtte de i
efteråret trække sig af private årsager, men vi takker for indsatsen og hjælpsomheden.
May Day har mange temaer. Vi dækker et meget bredt udsnit af de emner, der har at gøre
med behandling og forebyggelse af sygdom samt bevarelse af sundheden, ligesom vi i
mange år har kæmpet for befolkningens frihedsrettigheder bredt. De senere år har vores
digitale sundhedsdata, vores DNA og genetiske data samt vores bevægelsesfrihed og frihed
fra minutiøs overvågning også fyldt en del. Emnerne dækkes grundigt i May Days
nyhedsbrev, som kommer en gang om måneden. Man kan frit abonnere på nyhedsbrevet
uden at være medlem, og det bliver nu sendt til ca. 2.200 modtagere. Vi har desuden været
aktive på de sociale medier – især med opslag om registrering af sundhedsdata i centrale
databaser og DNA-register.
Vores medlemstal på ca. 2-300 betalende medlemmer er nogenlunde stabilt, og det ser vi
gerne ændret til endnu flere. Vi har brug for mange aktive medlemmer og støtter - især i en
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tid, hvor vi som nu oplever et af de værste angreb på verdens befolkning i form af planer om
tvangsvaccinationer og tvangsmæssig sporing og overvågning af alt og alle – helst med både
5G netværk, satellitter og mikrochips.
Derfor vil vi gerne opfordre alle vores medlemmer til at opfordre mindst én anden person i
netværket eller familien til at melde sig ind i May Day. Og har man mod på at deltage dér hvor det
sker helt tæt på, vil jeg opfordre til, at man eventuelt melder sig til bestyrelsesarbejdet, gerne
startende som suppleant, hvor man har mulighed for at deltage i møder og arrangementer, dog
uden at være forpligtet til det og uden at skulle varetage egentlige administrative opgaver.
Så er der kun tilbage at sige tak til medlemmerne for endnu et godt år og til den meget engagerede
bestyrelse.

På bestyrelsens vegne

Mads Wedel-Ibsen
Formand for bestyrelsen
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