
 

 
 

 

 

5 mai 2019 
 
Åpent brev til Fremskrittspartiet 
  
- Ikke vedta tvangslover uten å ha et godt faktabasert grunnlag. 
 
FrP skal om få timer fatte vedtak om ulike tvangstiltak på vaksineområdet. Vi ønsker å formidle 
at det kunnskapsgrunnlaget dere og andre partier som går inn for obligatorisk vaksinering, er 
mangelfullt og dels feilaktig.  
Vår oppfordring er derfor å innhente mer fakta om saken  fra ulike faglige hold, før dere fatter 
vedtak med store konsekvenser for den individuelle frihet. 
 
Både FrP og Stortinget burde følge det polske parlamentet som har invitert ledende forskere, 
professorer, til å holde foredrag og la seg informere om disse forskernes vitenskapsbaserte 
bekymringer relatert til vaksiner og vaksinepolitikken. 
 
Representanter for Foreningen for Fritt Vaksinevalg sto utenfor inngangen på åpningsdagen til 
landsmøtet fredag 3. mai og delte ut vedlagte brosjyre nettopp for å gjøre 
landsmøtedelegatene oppmerksom på all den usikkerhet som råder på vaksineområdet. 
 
Vi har ikke tilstrekkelig kunnskap som gjør at vi kan overskue konsekvensene på både kort og 
lang sikt. Kunnskapsgrunnlaget har store svakheter og det foreligger en rekke ubesvarte 
spørsmål. Dette gjør at vedtak om tvangsvaksinering ikke har den faglige basis som kreves.  
 
Vi kan ikke gå inn på detaljer her, men fremheve et par sentrale punkter som viser at de 
rådende  forestillinger og argumentasjoner må nyanseres: 
 

- Vaksinene kan ikke tilskrives fallet i barnedødeligheten  
- Alle kan bli smittespredere og utvikle sykdom uansett vaksinestatus 
- Vaksiner kan gi alvorlige bivirkninger - livsvarige skader og død 
- Forutsetningen for å kunne oppnå flokkimmunitet er ikke tilstede - hvor blir det av 

epidemiene? 
- Vaksineforskningen følger ikke vitenskapelige og forskningsetiske krav som stilles til 

utviklingen av andre legemidler  
- Muligheten for å kunne utrydde meslinger er sannsynlig liten 

 
Vi  har derfor  ikke noe faglig grunnlag for å vurdere forholdsmessigheten i å foreta så 
drastiske inngrep i de menneskelige  rettigheter som et tvangsvedtak vil legge opp til. 
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Obligatorisk vaksinering er tvangsmedisinering og brudd på fundamentale menneske- 
rettigheter og intensjonene i Grunnloven 
- enhver har rett til respekt for sin fysiske og mentale integritet.  
- grunnmuren i all medisinsk behandling er et fritt og informert samtykke. 
 
Det er foreldrene som må ta alvorlige avgjørelser på vegne av sine barn. Forslaget bryter med 
vernet av familien. Forslaget innebærer en offentlig påtvungen suverenitetsavståelse av retten 
til å bestemme over eget legeme. 
 
Det fokuseres mye på at uvaksinerte barn vil være smittespredere. Men et uvaksinert barn kan 
ikke smitte andre med en sykdom som det ikke har. Når en sykdomssmitte dukker opp i 
befolkningen vil både de vaksinerte og uvaksinerte kunne bli smittet og begge vil kunne spre 
smittestoff videre til andre. Det er derfor feilaktig å kun rette fokus på de uvaksinerte barna.  
 
FrP har i sin formålsparagraf at de ønsker å redusere offentlige inngrep. I formålsparagrafen 
står det:  
"§ 2 Formål: “Fremskrittspartiet er et liberalistisk parti. Partiet skal arbeide for sterk nedsettelse 
av skatter, avgifter og offentlige inngrep, for å ta vare på de rettigheter, plikter og friheter som 
Grunnloven legger opp til."  
 
Resolusjonsforslaget må oppfattes å være et brudd med et av partiets sentrale ideer.  
 
Informert samtykke må ligge til grunn for all menneskelig behandling og foreldrene må ha rett 
til å ta alvorlige beslutninger på vegne av sine barn. Individet må ha råderetten over slike 
viktige avgjørelser i sitt liv uten å bli utsatt for straff, forfølgelse eller noen form for 
diskriminering som f.eks. utestengelse fra barnehage eller yrkesliv.  
 
Vi savner både fra FrP og alle de andre partiene på Stortinget som går inn for obligatorisk 
vaksinering,  et krav om en grundig gjennomgang av de menneskerettslige forhold ved slike 
tvangsvedtak. Det er ikke noe i den  epidemiske situasjonen som tilsier at man ikke kan skyve 
på slike avgjørelser til dette er nærmere utredet, og man har innhentet bredere biologisk 
medisinsk  kunnskap 
 
Vi håper at FrP kan konkludere som direktøren ved FolkehelseInstituttet og andre fagmiljøer 
som ikke anser det som hensiktsmessig eller påkrevet å innføre tvang i forhold til vaksinering.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Foreningen for Fritt VaksineValg 
 
PS. 
For utdypende opplysninger vises det til artikler og referanser på vår hjemmeside:  
www.frittvaksinevalg.com 
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