APPEL TIL LÆGER OG SYGEPLEJERSKER
om at sige fra overfor regeringens udkast til ny epidemilov

Vi formoder du har læst den nye epidemilov om tvangsbehandling. Det samme har mange danskere,
og de er bekymrede, forvirrede, lammede, oprevede og i vildrede over tiltaget om tvangsbehandling, De
undrer sig over, om det kan passe, at I læger og sygeplejersker m.fl. har sagt “ja” til et sådant set-up, da I
afgav lægeløftet eller valgte at blive sygeplejerske …?
Appellen handler om at læger bør lytte til den befolkningsdel som er imod tvang, ved at sige fra overfor
politikerne. Hvis loven indføres, har danskere ikke længere ret til at bestemme over egen krop. Loven giver
mulighed for, at enhver på et hvert givent tidspunkt, og af uspecificerede årsager, kan blive vaccineret ved
tvang. (a) Ifølge Den Europæiske Menneskerettighedskommission defineres tvang som legemsangreb.
Hvorfor sidder mange med hænderne i skødet?
Kære læge, kære sygeplejerske. De fleste venter på, nogen gør noget. Nu gør vi noget! Hvis du har
mennesketøj på, og et bankende hjerte under den hvide kittel, så deltag i initiativet om, at være med i
Danmark Vågners Faglige Fællesskab. Vi repræsenterer flere tusinde danskere som skræmmes ved tanken
om tvang, og som af helt fundamentale grunde, selv vil bestemme over egen krop. (b)
Nytter det noget?
Tusindvis af sundhedsfaglige verden over har protesteret mod håndteringen af Covid-19 (se erklæring fra
dine danske kollegaer på næste side). Erfaring viser desværre, at både erklæringer, høringssvar eller breve
har begrænset effekt.
Notifikation om Ansvarsforkyndelse virker!
Det der derimod havde tydelig og resolut effekt, var da 70 vidner mødte op hos Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm i august og afleverede en Notifikation om Ansvarsforkyndelse. Allerede dagen efter
reviderede han i en pressemeddelelse sin udmelding om brug af mundbind.
I læger og sygeplejersker er regeringens håndlangere i denne sag, og hvis I accepterer at skulle
begå overgreb på befolkningen, er I medansvarlige. Det vi ønsker er, at I frasiger jer dette ansvar, og vha
førnævnte Notifikation om Ansvarsforkyndelse, lægger ansvaret over på Folketingets medlemmer. Hvis de
træffer den slags beslutninger, må de også selv tage ansvaret for følgerne. (c)
Hvadenten du er enig eller uenig …
Så del denne appel med dine kolleger. Hent appellen på https://danmarkvaagner.dk/fagligt-faellesskab/.
Danmark har omkring 25.000 læger og endnu flere sygeplejersker. Denne appel er sendt til ca. 1000 lægepraksis med brevpost primo oktober 2020. Der er brug for, at du spreder budskabet endnu mere. Der er
høringsfrist på udkastet til den nye epidemiloven d. 13. november og danskerne har brug for, at beslutningstagerne hører din stemme.
Plan B Hvis vil vide om Fagligt Fællesskab. Skriv til:
info@danmarkvaagner.dk
Med venlig hilsen
#DanmarkVågner
https://danmarkvaagner.dk
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Kilder:
a) Udkast til epidemilov - Dok. nr.: 1421308 Dato: 09-10-2020
b) Lægemiddelstyrelsen.dk - “fem mio. borger kan vaccineres med tredje COVID-19-vaccine alene”
c) https://www.berlingske.dk/politik/laekket-udkast-til-ny-epidemilov-afsloerer-helt-ny-magtbefoejelse-til?f
bclid=IwAR0YTT73fMD_-ESDG5YLuQmipWKQbz_nWDoXc9_BItF6bKPKE6mOvP_Sqco
En erklæring fra dine danske kollegaer vedrørende Covid-19:
”Fra et sundhedsfagligt perspektiv stiller vi os uforstående overfor de lovindgreb, som regeringen og
folketinget har foretaget i forbindelse med det aktuelle udbrud af Covid-19. Vi er bekymrede for de
sundhedsmæssige, sociale og økonomiske konsekvenser, som indgrebene har i forhold til befolkningens
generelle trivsel og vores rettigheder som mennesker. Vi oplever, at de indgreb, der er foretaget, hviler på
et meget spinkelt sundhedsfagligt grundlag, og at alvoren i det aktuelle udbrud af Covid-19 ikke står mål
med konsekvenserne af indgrebene.
Vi oplever, at disse indgreb har ført til en sygeliggørelse af raske mennesker og har skabt angst og splittelse i befolkningen.
Konsekvenserne af indgrebene, som regeringen og folketinget har indført, er ude af proportioner og gør
mere skade end gavn for os alle sammen som enkeltpersoner, for sundhedsvæsenet og for det danske
samfund som helhed. Vi mener, at restriktionerne og indgrebene bør ophæves øjeblikkeligt, så vi igen kan
få et trygt og velfungerende samfund.
I øvrigt mener vi, at det er uetisk at fratage selvstændigt tænkende, følende og medfølende mennesker
retten til at leve og dø, som vi hver især måtte ønske det, herunder at fravælge en given behandlingsform.
Derfor tager vi afstand fra tvangsaspekterne i hasteloven og fra udkastet til den nye epidemilov.
Initiativgruppe:
Christian Akim Jacobsen, Dr.med., Specialeansvarlig overlæge, FAM, Sygehus Sønderjylland.
Jørn Bech Laursen Dr.med, Ph.D. Privaltpraktiserende speciallæge i internmedicin og kardiologi, Charlottenlund.
Mette Maja Mouritsen. Speciallæge i almen medicin, Hillerød
Kim Varming. Speciallæge i klinisk immunologi, Aalborg.”
Se den fulde erklæring her, samt hvor mange af dine kollegaer, der erklærer sig enige.
https://www.skrivunder.net/erkla?uv=29167644
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