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Lad os starte med at mindes Peter, selvom vi også omtalte ham i beretningen for 2020, fordi vores 

generalforsamling lå så sent. 

22. januar 2021 måtte vi desværre tage afsked med et mangeårigt medlem af bestyrelsen, som også 

har været en ildsjæl i mange andre arenaer, blandt andet hos Dansk Institut for Økologisk Teknologi,  

Foreningen Mod Skadeligt Dentalmateriale og senest Smartmeterbefrielsen.  

Peter Vang Johansen var en pionér på mange områder og vil blive husket som én der arbejdede på at 

gøre verden til et bedre sted. Æret være Peters minde. 

2021 blev desværre også endnu et år i corona-hysteriets tegn. May Day var tidligt ude med advarsler 

om hvor problematisk det er at sætte sin lid til nogle myndigheder, som samarbejder med nogle 

overnationale kræfter, som har en dagsorden, der har fokus på økonomi og profit snarere end 

sundhed og frihed, World Economic Forum og den efterhånden tvivlsomme 

Verdenssundhedsorganisation WHO, som i dag er finansieret af primært private investorer, som har 

både økonomiske og ideologiske interesser indenfor vaccineproduktion og udrulning. 

Samtidig advarede May Day mod den indsamling af DNA, som sker gennem befolkningens test for 

Coronavirus gennem PCR-metoden, hvor DNA’et gemmes i en genombank til videre forskning, en 

ting som Lifescience-virksomhederne og Lægemiddelindustriforeningen har ønsket i årevis, for på 

den måde at kunne udvikle og tilbyde ”personlig medicin” som endda kan tilbydes på et tidspunkt, 

hvor man endnu ikke er blevet syg af det, man ”potentielt kommer til at fejle”. Fagre nye verden. 

Så længe man har 100% tillid til producenterne og de forvalter den betroede tillid tilsvarende, så 

burde befolkningen være på den grønne gren. Men industrien er blot ikke særlig tillidsvækkende, 

idet deres overlevelse afhænger af sygdommes beståen. 

 

May Day arbejdede på at få danskerne til at underskrive det Europæiske Borgerinitiativ, som havde 

fået navnet ”Reclaim your Face”. Det handlede om at stoppe biometrisk overvågning og automatisk 

ansigtsgenkendelse på gader og stræder. Vi var med til at oversætte hele hjemmesiden til dansk. I 

skrivende stund (marts 2022) er der dog kun godt 70.000, der har underskrevet forslaget, som 

kræver 1 million underskrivere for at blive behandlet af EU. Vi brugte en del kampagnepenge på at 

annoncere projektet i netavisen Indblik, og det har nok skaffet underskrifter, men langt fra nok. Men 

initiativtagerne har så heller ikke brugt den nødvendige saft og kraft på at skaffe underskrifter, så 

desværre flytter den sig ikke så meget..  Ærgerligt – for det er et vigtigt borgerinitiativ.  

May Day arbejdede gennem det meste af 2021 sammen med deltagere fra 10-15 europæiske lande 

om at få et lignende Borgerforslag, et såkaldt European Citizens Initiative (ECI), stablet på benene. 

Det blev endeligt en realitet i oktober 2021, hvor EU accepterede de 23 lovforslag, som vi havde 

stillet,  og startskuddet til denne indsamling lød 1. marts 2022. Herefter har borgerinitiativet 1 år til 

at indsamle 1 million underskrifter, i denne omgang mod 5G-teknologien og dens konsekvenser for 

naturen, miljøet og mennesker, og også overvågningsaspektet har vi fået med. 

May Day har også i 2021 været pro-aktiv og indsendt en række uopfordrede høringssvar til 

myndighederne vedrørende udformningen af en ny epidemilov. Find blandt andet et sådant 

høringssvar i indledningen til nyhedsbrevet for december 2021. Vi kan takke Birthe Kjærgaard for 

hendes årvågenhed og parathed til, med korte varsler, at få nedfældet på papir, hvad der er galt 

med forslagene og pege på, hvor de konflikter med den sunde fornuft og gældende love og regler på 

andre områder. Desuden har vi afsendt et i maj til EU-Kommissionen, hvor vi protesterer mod, at de 

sidste nye genteknikker ikke skal registreres som genmodificering, således at varer ikke skal mærkes. 

I anledning af fem nye bekendtgørelser på frekvensområde formulerede vi i november et nyt 

høringssvar sammen med EHS-Foreningen, Rådet for Helbredssikker Telekommunikation, Komitéen 
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”Nej til 5G i Danmark - ja til livet” og Videnscentret for Elektro-smog, som blev sendt til 

Energistyrelsen. Den 4. februar udgav vi desuden en manual om, hvordan man laver 

opinionsundersøgelser for at kunne lave de allerbedste kampagner med rette ordlyd og visuelt 

udtryk.  

I løbet af 2021 har vi gennem vores nyhedsbrev oplyst om en række aktuelle emner, og fik man ikke 

lige læst nyhedsbrevet den dag det kom i indbakken, så kan man altid genfinde dem alle sammen 

inde på hjemmesiden under nyhedsbreve. Her ligger de i kronologisk orden, og alt indhold kan også 

fremsøges på emner eller via søgeord på hjemmesidens søgefunktion. Der er materiale til timevis af 

personligt oplysningsarbejde for den enkelte. Del gerne vores nyhedsbrev, og opfordr andre til at 

modtage det. Man modtager det ikke automatisk, selvom man melder sig ind i May Day, så hermed 

en opfordring til at blive oprettet som modtager. Faste emner i nyhedsbrevet hver måned er: 

Sundhed/sygdom, Vacciner, Miljø/GMO, Skærme/elektrosmog, Overvågning/rettigheder, 

Arrangementer, Underskriftindsamlinger og Ny Forskning. 

På May Days generalforsamling den 7. november 2021 blev der holdt et oplæg om mikroorganismer 

af formand for bestyrelsen Mads Wedel-Ibsen. Generalforsamlingen var velbesøgt, og bestyrelsen 

blev genvalgt og suppleret med nogle nye friske suppleanter. Skulle der være nogen til stede i dag, 

som går med en lille organisationsdrøm i sig, så meld dig endelig, når vi skal have valgt suppleanter, 

eller stil gerne op til bestyrelsen. 

Apropos bestyrelsen og arbejdet heri, så er vedtægtsændringerne, der blev gennemført i 2021 (og 

som blev konfirmeret på den ekstraordinære generalforsamling for et øjeblik siden) udtryk for en 

organisatorisk ændring i bestyrelsesarbejdet, hvor arbejdsopgaver i højere grad uddelegeres til flere 

medlemmer og ikke alene påhviler formanden at få udført. Det er vores håb, at det kan være til gavn 

for dynamikken og den daglige drift omkring bestyrelsesarbejdet. 

Vi havde flere ting på tegnebrættet for 2021, bl.a. en konference om corona og vacciner, men en vis 

sygdom spændte ben, og vores aktiviteter blev begrænset til deltagelse i nogle demonstrationer i 

København med uddeling af May Day-brochurer og andet kampagnemateriale. 

2022 tegner lysere hvad aktiviteter angår – bl.a. underskriftindsamling mange steder i landet, men 

det hører I mere om senere.  
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