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"Og dog bevæger den sig!" Galileo hviskede disse trodsige ord i 1615, da han forlod den romerske 

inkvisitionsdomstol, foran hvilken han havde afvist sin teori om, at Jorden – universets ubevægelige 

centrum i henhold til samtidig ortodoksi – drejer sig om solen.  Hvis han ikke havde trukket den 

tilbage, ville hans liv være tabt.  Vi kan godt lide at tænke på Galileos kampe som et ejendommeligt 

levn fra en mørk, uoplyst og tyrannisk tid, hvor enkeltpersoner udfordrede den statsanerkendte 

overtro med alvorlig personlig risiko.  Dr. Judy Mikovits' historie viser, at stædige ortodoksier 

udråbt af farmaceutiske virksomheder og korrupte myndigheder for at beskytte magt og overskud, 

fortsat er en dominerende faktor inden for videnskab og politik.   

 

På alle måder var Dr. Judy Mikovits blandt de dygtigste videnskabsfolk i sin generation. Hun kom 

ind i forskermiljøet fra University of Virginia med en BA-grad i kemi den 10. juni 1980, som 

proteinkemiker for National Cancer Institute (NCI), der arbejdede på et livreddende projekt med at 

rense interferon.  Kvaliteten af hendes arbejde og hendes troværdige glimt af geni førte hende snart 

til tops i den mandsdominerede forskerverden. På NCI begyndte Mikovits, hvad der skulle blive et 

tyveårigt samarbejde med Dr. Frank Ruscetti, en pioner inden for human retrovirologi.  Som leder 

af Robert Gallos laboratorium i 1977 skabte Ruscetti videnskabelig historie ved med Bernie Poiesz 

at opdage det første humane retrovirus, HTLV-I (humant T-celle leukæmivirus).  En retrovirus er en 

"stealth-virus", som ligesom HIV kommer ind i værten uden at advare immunsystemet. Den kan 

derefter ligge i dvale i årevis uden at forårsage skade.  Inden den dræber en person, vil en retrovirus 

normalt ødelægge personens immunsystem.  Resultatet er, at mange retrovirus forårsager kræft.  

Med den stigende forståelse af retrovirussets adfærd ændrede Ruscetti/Mikovits-samarbejdet og 

Mikovits prisbelønnede ph.d.-afhandling fra George Washington University i 1991 paradigmet for 

HIV-AIDS-behandling og ændrede sygdommen fra en dødsdom til en håndterbar tilstand.   

 

Fra starten var Mikovits' videnskabelige integritet den største hindring for hendes 

karriereudvikling. Integriteten kom altid før den personlige ambition.  Judy Mikovits' ambition var 

aldrig at blande sig i et slagsmål om folkesundhed. Hun har aldrig betragtet sig selv som en 

revolutionær.  Judys familie arbejdede hovedsageligt inden for staten eller politi og domstole. De 

troede på de grundlæggende amerikanske principper med hårdt arbejde, respekt for autoriteter og 

frem for alt at fortælle sandheden.  Denne baggrund gjorde det umuligt for hende at opgive sine 

høje medfødte standarder for ærlighed og integritet, selv når de blev en hindring.  

 

Efter at have forladt NIH arbejdede hun en periode for Upjohn, hvor hun ledede et projekt for at 

bevise sikkerheden i selskabets blockbuster, Bovine Growth Hormone (BGH) (væksthormon til 

kvæg).  Da Mikovits opdagede, at virksomhedens middel kunne forårsage før-cancerstadier i 

menneskelige cellekulturer, nægtede hun at følge de direkte ordrer fra sin chef om at skjule sine 

opdagelser. Mikovits' afsløringer viste angiveligt, at den udbredte tilstedeværelse af hormonet i 

mælk kunne føre til brystkræft hos kvinder, der drak den. Hun nægtede at trække noget tilbage, og 

det betød hendes afgang fra Upjohn og hendes tilbagevenden til NIH og kandidatskole.  Judys krig 

mod BGH førte til sidst til, at Upjohn opgav produktet. 

https://da.wikipedia.org/wiki/Interferon
https://www.kaspersky.dk/resource-center/definitions/stealth-virus


I 2009 på akademisk niveau ledte Mikovits og Ruscetti, der stadig var på NCI, et hold, der 

opdagede en stærk forbindelse mellem et hidtil ukendt retrovirus og myalgisk encephalomyelitis, 

almindeligt kendt som kronisk træthedssyndrom (ME / CFS).  Forudsigeligt nok var retroviruset 

også knyttet til visse blodkræftformer.  Samarbejdspartnere havde navngivet det Xenotropic Murine 

Leukemia Related Virus (XMRV), da de første gang opdagede det i DNA-sekvenser i 

prostatacancer nogle få år tidligere.  

 

Læger havde behandlet kronisk træthedssyndrom, der for det meste rammer kvinder, med mistro, 

siden det kom frem i midten af 1980'erne. Lægerne hånede ME/CFS som "yuppie influenza" og 

tilskrev det den iboende psykologiske skrøbelighed hos karrierekvinder, der søgte karriere i store 

virksomheder, hvor de var udsat for højt pres. Mikovits fandt bevis for retrovirus hos ca. 67 pct. af 

kvinder, der blev ramt af ME/CFS, og i lidt under 4 pct. af den sunde befolkning. 

 

Den 8. oktober 2009 offentliggjorde Mikovits og Ruscetti deres sprængfarlige konklusioner i 

tidsskriftet Science og beskrev den allerførste isolering af det nyligt opdagede retrovirus XMRV og 

dets tilknytning til ME/CFS.  Hendes afsløring af ME/CFS udløste straks vrede reaktioner fra 

misundelige kræftcentre, som var stædigt modstandsdygtige over for forskning, der tilskrev kræft 

og neuroimmune sygdomme til vira.   

 

Modstanden blev værre, da Mikovits' efterfølgende forskning tydede på, at den nye retrovirus, som 

oprindeligt blev fundet i mus, på en eller anden måde var sprunget ind i mennesker via forurenede 

vacciner.  

 

Endnu mere bekymrende for det medicinske samfund var det, at Dr. Mikovits' forskning afslørede, 

at mange af de kvindelige patienter, der var plaget af XMRV, havde børn med autisme.  Med 

mistanke om at XMRV kan overføres fra mor til barn, ligesom ved HIV, testede Mikovits sytten af 

børnene.  Fjorten viste tegn på virussen.  Disse fund svarede til forældrenes fortælling om autistisk 

forværring efter vaccination.  Efterfølgende studier forbandt XMRV til epidemier i leukæmi, 

prostatacancer, autoimmun sygdom og eksplosionen af Alzheimers sygdom.   

 

Hvad værre var, forskningen fandt også udbredt XMRV-forurening i blodforsyningen og 

blodprodukter.  Baseret på hendes forskning og andres fund, så det ud til, at mellem 3 og 8 procent 

af befolkningen nu bærer virus – XMRV er blevet en del af menneskets økologi, overført fra mor til 

barn in vitro eller gennem modermælk.  Mikovits' data antyder, at mere end ti millioner 

amerikanere bærer denne virus som en tikkende tidsbombe – en potentiel trussel, der er langt større 

end HIV-AIDS-epidemien. 

 

I januar 2011 offentliggjorde HIV-AIDS-ekspert Ben Berkhout disse sprængfarlige afsløringer i 

tidsskriftet Frontiers in Microbiology.  Han inkluderede Mikovits' bevis for, at musevæv anvendt i 

vaccineproduktion var den sandsynlige smittebærer for menneskelig kontaminering.  Uden Judys 

vidende havde hendes medforfatter til denne bog, Kent Heckenlively, allerede selv opdaget og 

offentliggjort medicinsk forskning, der viste, at det første registrerede udbrud af ME/CFS var blandt 

198 læger og sygeplejersker på Los Angeles County Hospital i 1934-1935 efter deres injektion med 

en eksperimentel poliovaccine dyrket i musens hjernevæv.   

 

Mikovits' beviser truede verdens farmaceutiske virksomheder med finansiel katastrofe på grund af 

deres uagtsomme brug af dyrecellekulturer til fremstilling af vacciner og andre lægemidler.  Hendes 



fund kunne koste branchen milliarder af dollarindtægter fra hele den gren af medicin kaldet 

"biologik", som er baseret på dyrevæv og produkter. 

 

Farmaceutiske virksomheder og deres regulerende myndigheder kom med en rasende bredside mod 

Mikovits og Ruscetti og plagede dem fra deres bastioner.  

 

Tidsskriftet Science pressede Mikovitzs hårdt for at trække sin artikel tilbage i oktober 2009.  I 

september 2011 fyrede Whittemore Peterson-instituttet ved University of Nevada, Reno, Judy fra 

hendes fakultetsjob.  Judy og hendes familie bemærkede truende mænd, der fulgte efter hende i 

pickup-biler, og andre hændelser, der indikerede, at hun var under overvågning.  Engang var der 

bøller, der omringede hendes hjem, og hun var tvunget til at flygte i en båd.  Efter at hun slap væk, 

brød de ind hos hende og hævdede at arbejde for regeringen.  I november arresterede Ventura 

Police Judy uden nogen kendelse og holdt hende i fængsel i fem dage uden kaution.  Politiet 

ransagede hendes hus fra kælder til kvist og spredte hendes papirer overalt.  Samme dag angreb 

politiet hendes veninde Lilly og tvang hende til at sidde i en stol i flere timer, mens de ransagede 

bygningen.  NIH-folk fortalte politiet i Nevada, at Dr. Mikovits ulovligt havde taget sine 

forskningsbøger fra deres laboratorium.  Dette var en fabrikeret anklage.  Som den vigtigste 

efterforsker med to statsbevillinger var det hendes pligt at opbevare alle forskningspapirer. Desuden 

havde Judy efterladt alle optegnelserne på sit universitetskontor den 29. september. Samme dag 

blev der begået indbrud på Judys kontor, hendes notesbøger blev fjernet og derefter på en eller 

anden måde plantet i et skab i hendes hjem, formentlig for at kunne inkriminere hende.  Uger 

senere, da Judy vantrivedes i en celle, fandt hendes mand, David, tidsskrifterne pænt pakket i en 

lærredssæk i et skab i hendes hjem i det sydlige Californien.  Febrilsk kørte David til fængslet efter 

midnat og afleverede dem til Ventura Police. 

 

Mens hun sad i fængsel, fortalte Judys tidligere chef hendes mand og Dr. Ruscetti, at hvis hun bare 

skrev under på en undskyldning og indrømmede, at hendes afhandling var forkert, ville politiet 

frigive hende fra fængslet og hun kunne redde sin forskerkarriere.  Judy nægtede. Ingen anklagere 

har nogensinde anlagt sag mod hende, men det farmaceutiske kartel og dets videnskabelige 

tidsskrifter indledte en kamp for at nedbryde hende. Mindre end to år tidligere havde tidsskriftet 

Science berømmet hende.  Nu offentliggjorde det samme tidsskrift hendes forbryderfoto og trak 

hendes studie tilbage. 

 

Judy mistede de føderale bevillinger, som hun var øverste forsker for.  Hun er gået konkurs og har 

forsøgt at finde arbejde og genoprette sit gode navn. De videnskabelige tidsskrifter, der nu ganske 

vist alle kontrolleres af Big Pharma, har nægtet at offentliggøre hendes studier.  De medicinske 

biblioteker fra NIH har blokeret hende. På trods af at hun har brugt hundredtusindvis af dollars i 

advokatsalær, har hun ikke kunnet få sin sag for retten.  Statsanklageren i Nevada har holdt sagen 

"forseglet" i årevis.  Svigagtige handlinger fra embedsmænd i det offentlige på de højeste niveauer i 

Health and Human Services (HHS) – det amerikanske sundhedsministerium – har effektivt gjort 

hende arbejdsløs.   

 

Forfølgelse af videnskabsfolk og læger, der turde udfordre samtidens ortodoksi, stoppede ikke efter 

Galileo: det har altid været og er stadig en erhvervsrisiko.  Henrik Ibsens skuespil En Folkefiende 

fra 1882 er en slags lignelse om den videnskabelig integritets forfald.  Ibsen fortæller historien om 

en læge i det sydlige Norge, der opdager, at hans bys populære og lukrative offentlige bade faktisk 

gør de besøgende syge, besøgende, der var strømmet til for foryngelse.  Udledninger fra lokale 

garverier havde inficeret kurbadet med dødbringende bakterier.  Da lægen offentliggjorde 

https://www.google.com/search?q=biologics&oq=biologics&aqs=chrome..69i57.6017j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8


oplysningerne, skred de lokale købmænd sammen med myndighederne og deres allierede i den 

"liberalt sindede uafhængige presse" og andre finansinteresser til handling og gav ham mundkurv 

på. De lægelige myndigheder tog lægens autorisation, og borgerne ødelagde ham og mærkede ham 

"en fjende for folket."   

 

Ibsens fiktive læge oplevede, hvad sociologer kalder "Semmelweis-refleksen." Dette udtryk 

beskriver den automatiske afsky, hvormed presse, læge- og forskersamfundet samt allierede 

økonomiske interesser hilser nye videnskabelige beviser, der modsiger et etableret videnskabeligt 

paradigme. Automatreaktionen kan være særlig hård i tilfælde, hvor ny videnskabelig information 

antyder, at etableret medicinsk praksis faktisk skader folkesundheden. 

 

Den ungarske læge Ignaz Semmelweis' livskvaler inspirerede til udtrykket og til Ibsens stykke.  I 

1847 var Dr. Semmelweis assistentprofessor ved fødeklinikken på Wiens største hospital, hvor ca. 

10 procent af kvinderne døde af barselsfeber. Baseret på hans teori om, at renlighed kunne mindske 

overførslen af sygdomsfremkaldende "partikler", introducerede Semmelweis en praksis med 

obligatorisk håndvask for praktikanter mellem udførelse af obduktioner og fødsler. Andelen af 

dødelig barselsfeber faldt straks til ca. 1 procent. Semmelweis offentliggjorde disse fund.  

 

I stedet for at rejse en statue for Semmelweis blev han udelukket fra lægeverdenen, der ikke var 

villig til at indrømme skyld i så mange patienters død. Hans tidligere kolleger narrede Dr. 

Semmelweis til at besøge en mental institution i 1865, hvor de tvangsindlagde ham. Semmelweis 

døde på mystisk vis to uger senere. Et årti derefter bekræftede Louis Pasteurs bakterieteori og 

Joseph Listers arbejde med hospitalshygiejne Semmelweises ideer. 

 

Moderne analoger er der mange af. Herbert Needleman fra University of Pittsburgh blev udsat for 

Semmelweis-refleksen, da han afslørede blyets hjernedræbende toksicitet i 1980'erne. Needleman 

offentliggjorde en banebrydende undersøgelse i 1979 i New England Journal of Medicine, der viste, 

at børn med høje niveauer af bly i deres tænder scorede markant lavere end deres jævnaldrende på 

intelligenstests, på auditiv- og talehåndtering og på opmærksomhedsmålinger.  Fra begyndelsen af 

1980'erne mobiliserede bly- og olieselskaberne (blyholdig benzin var et lukrativt råolieprodukt) 

public relations-firmaer og videnskabelige og medicinske konsulenter for at gennemhegle 

Needlemans forskning og hans troværdighed. Industrien pressede USA's myndighed for 

miljøbeskyttelse (EPA), afdelingen for videnskabelig integritet ved National Institutes of Health 

(under USA's sundhedsministerium) og University of Pittsburgh til at starte undersøgelser mod 

Needleman. I sidste ende blev Needleman renset af den føderale regering og universitetet. Men 

virkningen af industriens kraftige angreb var, at Needlemans akademiske karriere blev ødelagt og 

blyforskningen stagnerede. Episoden bød på en vedholdende demonstration af industriens magt til 

at ødelægge livet for forskere, der tør stille spørgsmål til deres produkters sikkerhed.  

 

Rachel Carson løb ind i de samme problemer i de tidlige 1960'ere, da hun afslørede faren ved 

Monsantos DDT-pesticid, som lægeverdenen fremmede som forebyggelsesmiddel mod kropslus og 

malaria. Myndigheder og medicinske fagfolk ledet af American Medical Association sluttede sig til 

Monsanto og andre kemiproducenter og angreb ondskabsfuldt Carson.  Erhvervsmedier og de 

populære medier omtaler hende som en "hysterisk kvinde." Industrien omtaler Carson som en 

"spinster", den moderne eufemisme for lesbisk og for at være uvidenskabelig. Ondskabsfuld kritik 

af hendes bog sås i redaktionelle sider i Time, Life, Newsweek, Saturday Evening Post, US News 

og World Report og endda i Sports Illustrated. Jeg er meget stolt over, at min onkel, præsident John 

F. Kennedy, spillede en vigtig rolle i at rense Carson.  I 1962 trodsede han sit eget 



landbrugsministerium, USDA (United States Department of Agriculture) og udnævnte et panel af 

uafhængige videnskabsfolk, der bekræftede alle relevante påstande i Carsons bog Silent Spring.   

 

Oplevelsen for den britiske læge og epidemiolog Alice Stewart er en næsten perfekt analogi til det 

medicinske kartels lynchning af Judy Mikovits. I 1940'erne var Stewart en af de sjældne kvinder 

inden for sin profession og det yngste medlem nogensinde, der blev valgt ind i Royal College of 

Physicians. Hun begyndte at undersøge de høje forekomster af kræft hos børn fra velstående 

familier, hvilket var et underligt fænomen, da sygdomme ofte faldt sammen med fattigdom og 

sjældent med velstand. Stewart udgav et studie i The Lancet i 1956 med stærk dokumentation for, at 

den almindelige praksis med at udsætte gravide for røntgenstråler var skyld i karcinomer, der senere 

ville plage deres børn. Ifølge Margaret Heffernan, forfatter af Willful Blindness, var Stewarts 

fund "i modstrid med konventionel lærdom" – lægeprofessionens entusiasme for den nye teknologi 

med røntgenstråler – såvel som "lægers opfattelse af sig selv som mennesker, der hjælper patienter." 

En koalition af regeringsembedsmænd, atomfortalere og atomindustrien sluttede sig til den 

etablerede amerikanske og britiske læge-elite for at iværksætte et brutalt angreb på 

Stewart. Stewart, der døde i 2002 i en alder af femoghalvfems år, modtog aldrig igen nogen stor 

forskningsbevilling i England. Det tog 25 år efter offentliggørelsen af Stewarts studie for den 

medicinske elite endelig at anerkende hendes fund og opgive deres praksis med at 

røntgenfotografere vordende mødre.  

 

Judy Mikovits er arvtager efter disse martyrer og, mere direkte, til en lang række videnskabsfolk, 

som sundhedsmyndigheder har straffet, landsforvist og ødelagt specifikt for at begå kætteri mod 

herskende vaccineortodoksier.  

 

Dr. Bernice Eddy var en prisvindende virolog og en af de højst rangerede kvindelige forskere i 

NIH's historie. Hun og hendes forskningspartner Elizabeth Stewart var de første forskere, der 

isolerede Polyomavirus – den første cancerforårsagende virus, man fandt. I 1954 bad NIH Eddy om 

at stå for undersøgelse af Salk-poliovaccinen. Hun opdagede, da hun testede atten makak-aber, at 

Salk-vaccinen indeholdt rester af levende poliovirus, der lammede aberne. Dr. Eddy advarede sine 

NIH-chefer om, at vaccinen var virulent (smitteoverførende), men de afviste hendes 

bekymring. Distribueringen af denne vaccine fra Cutter Labs i Californien forårsagede det værste 

polioudbrud i historien. Sundhedsvæsnet inficerede 200.000 mennesker med levende polio; 70.000 

blev syge, 200 børn blev lamme og ti døde.  

 

 I 1961 opdagede Eddy, at en kræftfremkaldende abevirus, SV40, havde forurenet 98 millioner Salk 

poliovacciner. Når hun injicerede SV40-virussen i nyfødte hamstere, fik de tumorer. Eddys 

opdagelse var pinlig for mange videnskabsfolk, der arbejdede på vaccinen. I stedet for at belønne 

hende for sit visionære arbejde, udelukkede NIH hende fra polio-forskning og tildelte hende andre 

opgaver. NIH begravede de alarmerende oplysninger og fortsatte med at bruge vaccinerne.   

 

I efteråret 1960 inviterede New York Cancer Society Eddy til at holde oplæg på deres årlige 

konference. Eddy valgte at tale om tumorer forårsaget af polyomavirus. Men hun beskrev imidlertid 

også tumorer forårsaget af SV40 dyrket i nyreceller fra aber. Hendes NIH-vejleder skældte vredt på 

hende for at nævne opdagelsen offentligt og forbød hende at udtale sig om folkesundhed. Eddy 

argumenterede for offentliggørelse af sit arbejde med virussen og advarede om en presserende 

sundhedskrise pga. den forurenede vaccine. Myndighedernes pinger syltede en offentliggørelse, 

hvorved Merck og Parke-Davis kunne fortsætte med at markedsføre den onkogene vaccine til 

millioner af amerikanske voksne og børn.   

https://denstoredanske.lex.dk/onkogen


Den 26. juli 1961 meddelte New York Times, at Merck og Parke Davis trak deres Salk-vacciner 

tilbage. Artiklen sagde intet om kræft. The Times havde historien ved siden af en beretning om 

forfaldne bøder på biblioteket på side 33.  

 

Selvom Merck og Parke-Davis trak deres poliovacciner tilbage i 1961, nægtede NIH at lave en total 

tilbagekaldelse af resten af beholdningen af frygt for at skade vaccineprogrammets omdømme, hvis 

amerikanerne fik at vide, at sundhedsmyndighederne havde inficeret dem med en 

kræftfremkaldende virus. Som resultat modtog millioner af intetanende amerikanere 

kræftfremkaldende vacciner mellem 1961 og 1963. Myndighederne skjulte derefter denne 

"hemmelighed" i fyrre år.   

 

I alt modtog 98 millioner amerikanere vacciner, der potentielt indeholdt den kræftproducerende 

virus, der nu er en del af det menneskelige genom.  I 1996 identificerede myndighedernes forskere 

SV-40 i 23 procent af blodprøverne og 45 procent af sædprøverne indsamlet fra raske voksne. Seks 

procent af børnene født mellem 1980 og 1995 er smittet. Sundhedsmyndighederne gav millioner af 

mennesker vaccinen i årevis, efter at de vidste, at den var inficeret. De forurenede menneskeheden 

med en abevirus og nægtede at indrømme, hvad de havde gjort.  

 
I dag bruges SV-40 i forskningslaboratorier overalt i verden, fordi det er så påvisligt 

kræftfremkaldende. Forskere bruger det til at producere en lang række knogle- og blødt-

vævskræftformer, herunder mesotheliom og hjernesvulster hos dyr.  Disse kræftformer er 

eksploderet i baby boom-generationen, som modtog Salk og Sabins poliovaccine mellem 1955 og 

1963.  Hudkræftcancer er steget med 70 procent, lymfekræft og prostatacancer med 66 procent, 

hjernekræft med 34 procent. Før 1950 var lungehindekræft sjældent hos mennesker. I dag 

diagnosticerer læger næsten 3.000 amerikanere med lungehindekræft hvert år; 60 procent af de 

tumorer, der blev testet, indeholdt SV-40.  I dag finder forskere SV-40 i en lang række 

dødbringende tumorer inkl. 33-9o procent af hjernesvulster, 8 ud af 8 ependymomer og næsten 

halvdelen af testede knogletumorer. 

 

Med flere foranstaltninger forbød NIH Bernice Eddy at tale offentlig eller deltage i videnskabelige 

konferencer, beholdt hendes papirer, fjernede hende fuldstændig fra vaccineforskning for til sidst at 

ødelægge hendes dyr og lukke for adgangen til hendes laboratorier. 

 
Behandlingen af hende markerer en vedvarende skandale for forskerverdenen, men alligevel er 

NIH's "Bernice Eddy-drejebog" blevet en standardiseret metode for de føderale 

vaccinemyndigheder i deres behandling af anderledes tænkende vaccineforskere, der forsøger at 

fortælle sandheden om vacciner. 

 

Dr. John Anthony Morris var en bakteriolog og virolog, der arbejdede i 36 år fra 1940 hos NIH og 

Food and Drug Administration (FDA). Morris fungerede som den øverste vaccineansvarlige for 

Bureau of Biologiske Standards (BBS) hos National Institute of Health og senere hos FDA, som 

BBS kom ind under i 1970'erne. Dr. Morris irriterede sine overordnede ved at hævde, at 

forskningen i hans enhed kunne vise, at der ikke var noget pålideligt bevis for, at influenzavacciner 

var effektive til at forhindre influenza; især beskyldte han sin tilsynsførende for at basere HHS' 

massevaccinationsprogram mod svineinfluenzaen primært på en videnskabeligt grundløs 

frygtkampagne og på falske påstande fra lægemiddelproducenterne. Han advarede om, at vaccinen 

var farlig og kunne forårsage neurologiske skader. Hans CDC-overordnede advarede Dr. Morris: 

"Jeg vil råde dig til ikke at tale om det her."   

https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/fakta-om-kraeft/ordbog/ependymom/


Da vaccinemodtagere begyndte at rapportere bivirkninger, herunder Guillain-Barré, trodsede Dr. 

Morris den ordre og gik ud offentligt. Han erklærede, at influenzavaccinen var ineffektiv og 

potentielt farlig og sagde, at han ikke kunne finde noget bevis for, at denne svineinfluenza var 

farlig, eller at den ville sprede sig fra menneske til menneske.   

 

Som gengældelse konfiskerede FDA-folk hans forskningsmateriale, skiftede låsene på hans 

laboratorium, forflyttede hans laboratoriepersonale og blokerede for hans bestræbelser på at 

offentliggøre sine fund. FDA gav Dr. Morris et lille rum uden telefon.  Enhver, der ønskede at se 

ham, måtte sikre tilladelse fra chefen for laboratoriet. I 1976 fyrede HHS Dr. Morris under påskud 

af, at han ikke havde returneret biblioteksbøger til tiden.   

 

Senere begivenheder understøttede Dr. Morris' skepsis over for svineinfluenzavaccinen.  

Vaccinationsprogrammet for svineinfluenza fra 1976 var så fyldt med problemer, at myndighederne 

ophørte med indsprøjtningerne, efter at 49 millioner mennesker havde modtaget vaccinen.  Blandt 

vaccineofrene var 500 tilfælde af Guillain-Barré, heraf 200 lammede og 33 døde.  Desuden var 

forekomsten af svineinfluenza blandt vaccinerede syv gange større end blandt dem, der var 

uvaccinerede, ifølge nyhedsberetninger. 

 

Ifølge en nekrolog i New York Times skal han have sat: "Producenterne ved godt, at vaccinerne er 

værdiløse, men de sælger dem alligevel." Han sagde til Washington Post i 1979, "Det er medicinsk 

tyveri... Jeg mener, at offentligheden skal have sandfærdige oplysninger, så de selv kan bestemme, 

om de vil have vaccinen eller ej," og tilføjede "Jeg tror, at hvis de får alle oplysninger, vil de ikke 

have vaccinen."  

 

FDA brugte den samme drejebog i 2002 med deres stjerneepidemiolog, Dr. Bart Classen, som de 

isolerede, lukkede munden på og afsatte fra sin myndighedspost, da hans massive epidemiologiske 

undersøgelser, den største nogensinde, forbandt Hib-vacciner med diabetes-epidemien blandt unge. 

FDA beordrede Dr. Classen til at afstå fra at offentliggøre de statsfinansierede undersøgelser og 

forbød ham at tale offentligt om det alarmerende udbrud og tvang ham til sidst væk fra sit job.  

 

I 1995 hyrede CDC en ph.d.-computeranalyseekspert, Dr. Gary Goldman, til at udføre den største 

CDC-finansierede undersøgelse nogensinde af skoldkoppevaccinen. Goldmans resultater på en 

isoleret population på 300.000 indbyggere i Antelope Valley i Californien viste, at vaccinen aftog, 

hvilket førte til farlige udbrud af skoldkopper hos voksne, og at ti år gamle børn, der modtog 

vaccinen, fik helvedesild mere end tre gange så hyppigt som uvaccinerede børn. Helvedesild har 

tyve gange større risiko for død end skoldkopper og forårsager blindhed. CDC beordrede Goldman 

til at skjule sine fund og forbød ham at offentliggøre sine data. I 2002 trak Goldman sig tilbage i 

protest. Han sendte et brev til sine chefer, hvor han sagde, at han trak sig, fordi "jeg nægter at 

deltage i forskningssvindel."  

 

Nylig medicinsk historie flyder over med andre eksempler på den brutale undertrykkelse af enhver 

videnskab, der viser risiko ved vacciner; det er gået ud over strålende og medfølende læger og 

videnskabsmænd som Dr. Waney Squier, den britiske hårdt prøvede gastroenterolog Andy 

Wakefield, det standhaftige far/søn forskerteam David og Dr. Mark Geier, den italienske 

biokemiker Antionetta Gatti og den danske epidemiolog Peter Gøtzsche.  Ethvert retfærdigt 

samfund ville have bygget statuer af disse visionære folk og hædret dem med laurbær og lederskab.  

Vores korrupte lægemyndigheder har systematisk udskammet dem og lukket munden på dem.   

 

https://www.ssi.dk/vaccinationer/vaccineleksikon/h/hib-vaccine


I England vidnede en neuropatolog, Dr. Waney Squier fra Radcliffe Hospital i Oxford, i en række 

sager på vegne af tiltalte, der var anklaget for at have påført shaken baby-syndrom. Squier mente, at 

i disse tilfælde var det vacciner og ikke fysisk traume, der havde forårsaget spædbørnenes 

hjerneskade. I marts 2016 anklagede den medicinske praktiserende domstolstjeneste (MPTS) hende 

for forfalskning af beviser og for at lyve og tog hendes autorisation. Squier appellerede tribunalets 

afgørelse i november 2016. Højesteret i England omstødte beslutningen og konkluderede "MPTS' 

afgørelse er på mange måder fejlbehæftet." 

 

Professor Peter Gøtzsche var med til at starte Cochrane-samarbejdet i 1993 for at råde bod på den 

overvældende korruption i offentliggjort forskning og blandt forskerne fra lægemiddelindustrien. 

Over 30.000 af verdens førende forskere sluttede sig til Cochrane som frivillige kritikere i håb om 

at genoprette uafhængighed og integritet i offentliggjorte studier. Gøtzsche var ansvarlig for at gøre 

Cochrane til verdens førende uafhængige forskningsinstitut. Han grundlagde også det nordiske 

Cochrane Center i 2003. Den 29. oktober 2018 lykkedes det endelig farmaceutiske interesser, ledet 

af Bill Gates, at skubbe professor Gøtzsche ud.  En hel bestyrelse kontrolleret af Gates fyrede 

Gøtsche fra  Cochrane  Collaboration, efter at han offentliggjorde en velbegrundet kritik af HPV-

vaccinen. I 2018 fyrede den danske regering under pres fra pharma Peter Gøtzsche fra 

Rigshospitalet i København. Hans resultater om HPV-vaccinen truede lægemiddelindustriens 

indtjening.  

 

Videnskab, når den er bedst, er søgen efter eksistentiel sandhed. Nogle gange truer disse sandheder 

dog magtfulde økonomiske paradigmer. Både videnskab og demokrati er afhængige af den frie 

strøm af nøjagtig information. Grådige selskaber og kontrollerende myndigheder har konsekvent 

vist sig villige til at vride, fordreje, forfalske og ødelægge videnskab, skjule information og 

censurere åben debat for at beskytte personlig magt og virksomhedernes fortjeneste.  Censur er både 

demokratiets og folkesundhedens værste fjende. Dr. Frank Ruscetti citerer ofte Valery Legasov, den 

modige russiske fysiker, der modstod censur, tortur og trusler mod hans liv af KGB for at afsløre 

for den sande årsag til Tjernobyl-katastrofen for verden. "At være videnskabsmand er at være naiv. 

Vi er så fokuserede på vores søgen efter sandheden, og vi overvejer ikke, hvor få der faktisk ønsker, 

at vi skal finde den. Men den er der altid, uanset om vi kan se den eller ej, om vi vælger at se den 

eller ej. Sandheden er ligeglad med vores behov eller vores ønsker. Den er ligeglad med vores 

myndigheder, ideologier og religioner. Den vil ligge og vente til alle tider."   

 

Denne beretning fra Judy Mikovits og Kent Heckenlively er meget vigtig både for vores børns 

helbred og vores demokratis levedygtighed. Min far mente, at moralsk mod var den sjældneste type 

af mod. Sjældnere endda end kampsoldaters fysiske mod eller stor intelligens. Han mente, at det er 

den vigtigste kvalitet, der kræves for at redde verden. 

 

Hvis vi fortsat skal nyde godt af demokrati og skal beskytte vores børn mod de kræfter, der søger at 

gøre mennesker til varer, har vi brug for modige forskere som Judy Mikovits, der er villige til at tale 

magten midt imod med sandheden på trods af forfærdelige personlige omkostninger. 

 

 

Oversat af CR for May Day 28/6/2020 
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