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Til skoleledere, skolebestyrelser, institutioner, idrætsforeninger - m.fl.  
 
At have med børn og unge at gøre er et vigtigt og ansvarsfuldt arbejde. Som 
skoleleder, lærer, institutionsleder eller anden funktion i forhold til børn og unge 
har du væsentlig indflydelse på børn og unges ve og vel. Det er derfor betinget, at 
du respekterer forskellige holdninger, og gældende regler og lovgivning i forhold 
til elevernes frie valg og privatliv.  
 
Der hviler et stort pres på børn og unge for at skulle tage en vaccination mod 
COVID-19, herunder at lade sig teste, og i øvrigt skulle oplyse om helbredsforhold 
i skole- eller anden sammenhæng.  
 
Foreningerne ”Aktivinfo”, ”Foreningen Sandhedens Time” og Den Frie Presse 
ønsker med denne skrivelse, at gøre opmærksom på nedenstående forhold, og 
henstille til, at der ikke skabes grundlag for diskriminering af elever, der ikke bliver 
vaccineret, samt at der ikke lægges pres på elever for de skal testes for og 
vaccineres mod COVID-19.  
 
 
Helbredsoplysninger 
 

1. Helbredsoplysninger er personlige og private og behandling af helbredsoplysninger 
er reguleret af persondatabeskyttelsesloven.  
 
Børn og unge er ikke forpligtede til at give oplysninger om deres 
helbredsoplysninger, herunder om de er vaccineret mod, eller testet for, COVID-
19 på skoler, i institutioner eller idrætsforeninger.  

 
Børn og unge bør oplyses om deres rettigheder, og de må ikke opfordres til at 
afgive helbredsoplysninger.  Enhver forskelsbehandling eller mobning af børn og 
unge, der ikke ønsker at blive vaccineret, eller testet, skal adresseres og stoppes 
med øjeblikkelig varsel. 
 
Det er ikke tilladt at udelukke ikke-vaccinerede elever fra deltagelse i 
arrangementer i skoletiden, herunder studieture og virksomhedsbesøg. Dette er 
bekræftet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. 
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Vaccine mod COVID-19  
 
2. Det er frivilligt, om man ønsker at lade sig vaccinere mod COVID-19. Der er tale 

om en ikke godkendt, (men kun betinget godkendt), vaccine og dermed et 
medicinsk forsøg, hvilket gør det endnu mere centralt, at frivillighedsprincippet 
er gældende, og at der ikke skal gøres forskel på børn og unge, såfremt de vælger 
ikke at deltage i forsøget. 

 
3. Når man deltager i et medicinsk forsøg, skal det ske på grundlag af informeret 

samtykke. 
 

Unge mellem 15-17 år. 
 

Unge mellem 15-17 år kan efter Sundhedslovens § 17 selv give informeret samtykke 
til vaccination. Dog skal deres forældre inddrages i den mindreåriges stillingtagen. 
Såfremt det vurderes, at den unge mellem 15-17 år ikke er i stand til at forstå 
konsekvenserne af sin stillingtagen, skal der foreligge informeret samtykke fra 
forældremyndighedsindehaveren. Er forældrene skilt og har delt 
forældremyndighed, skal begge forældre inddrages og underskrive. 

  
Børn under 15 år 
 
For børn under 15 år gælder, at forældremyndighedsindehaveren skal give 
samtykke. 

 
4. Informeret samtykke indebærer en afvejning af fordele og ulemper for den enkelte 

ved vaccinen sammenholdt med den evidens, der foreligger for vaccinens virkning.  
 
Da der stadig er tale om et medicinsk forsøg, foreligger der ikke videnskabelig 
evidens for virkningen af vaccinen. Der er tale om en form for genterapi og ikke 
en vaccine i traditionel forstand. Det er heller ikke muligt at få oplysning om alle 
indholdsstoffer i vaccinerne og producenterne har fraskrevet sig ansvar i forhold 
til bivirkninger eller eventuelle dødsfald. 
 
Efter de foreliggende oplysninger, er der ikke nogen grund til at børn og unge tager 
vaccinen, da de ikke er i risiko for alvorlig sygdom eller død ved smitte med COVID-
19.  
 
Der er pt. heller ikke evidens for, at vaccinerede ikke kan viderebringe smitte, 
hvilket ellers har været et argument fra Sundhedsmyndighedernes side. Tværtimod 
har det vist sig, at vaccinerede kan viderebringe smitte. Af Sundhedsstyrelsens 
hjemmeside fremgår, at der pr. 6. september 2021 er registreret 9.253 tilfælde i 
perioden fra december 2020, hvor folk er påvist smittet med COVID-19 efter de er 
blevet vaccineret 2. gang. 
 

5. Der foreligger ikke videnskabelig dokumentation for langtidsbivirkninger af 
vaccinerne mod COVID-19. Reelt er fase tre studierne ikke fuldt gennemført og der 
er derfor tale om en politisk agenda i forhold til vaccinerne. Skoler, institutioner 
og foreninger skal ikke deltage i en politisk agenda, der involverer væsentlige 
helbredmæssige beslutninger for børn og unge. 

 
6. Der kan ifølge flere undersøgelser med stor sandsynlighed være større risiko for 

bivirkninger ved vaccinen end negative helbredsmæssige følger af COVID-19 for 
børn og unge. Der foreligger videnskabelige rapporter om en række alvorlige 
bivirkninger, særligt for børn og unge, som er helt negligeret af de danske 
Sundhedsmyndigheder og de danske mainstream medier.  
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7. Pr. den 7. september 2021 er indrapporteret 57.771 formodede bivirkninger af 

vaccinerne mod COVID-19, jf. Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. Der er normal 
formodning for, at det ikke er det fulde antal bivirkninger der indrapporteres.  

 
I henhold til en anmodning om aktindsigt har Statens Serum Institut den 11. maj 
2021 oplyst, at der fra starten af vaccinationsprogrammet den 27. december 2020 
til aktindsigten blev givet den 11. maj 2021 var registreret;  
 

- 2423 personer døde op til 30 dage efter de var blevet 
førstegangsvaccineret og  
 

- 1992 personer døde op til 30 dage efter de var blevet færdigvaccineret. 
 
Dvs. i maj 2021 var der i alt (2423+1992) eller 4.415 dødsfald relateret til vaccinen 
i perioden fra 27. december 2020 til 11. maj 2021. Antallet af dødsfald er steget 
siden.  
 
Til sammenligning er der pr. 14. september 2021 registreret 2.614 dødsfald for 
den samlede periode med COVID-19 på lægemiddelstyrelsens hjemmeside. Som 
note er anført, at  
 
”Opgørelsen af antallet af døde omfatter dødsfald, der er registreret indenfor 
30 dage efter påvist COVID-19 infektion – på baggrund af en positiv PCR test.  
 
COVID-19 er ikke nødvendigvis den tilgrundliggende årsag til dødsfaldet.” 

 
 
8. I det omfang skoler og institutioner lægger pres på børn og unge for at tage vaccine 

mod COVID-19 påtager skolen og institutionen sig et ansvar, dels for elevernes 
helbred men også for deres trivsel. Det er afsendernes hensigt at oplyse, men også 
at forfølge dette ansvar over for skoler, institutioner, rektorer, lærere, og andre 
personer med ansvar for børn og unge, som medvirker til i nogen som helst form 
at presse elever til at lade sig vaccinere eller som diskriminerer børn og unge, som 
vælger ikke at lade sig vaccinere.  

 
9. Afsenderne anser det for en skærpende omstændighed, såfremt skolerne ikke 

iagttager de her omtalte forhold, herunder de oplysninger om antallet af døde med 
COVID-19 sammenholdt med antallet af døde med vaccinen, det store antal 
indrapporterede bivirkninger samt den foreliggende videnskabelige dokumentation 
om skadevirkninger af vaccinen særligt for unge mennesker.  

 
10. Det er afsendernes klare opfattelse, at det ganske enkelt ikke er proportionelt at 

lade børn og unge vaccinere ud fra et helbredssynspunkt. Det er et usagligt 
argument, at de unge skal gøre det af samfundshensyn, når det har vist sig, at 
vaccinerede kan smitte. TV-lægen Peter Qvortrup Geisling har oplyst at for de 
fleste børn og unge vil COVID-19 have karakter af en mild influenza. En af Danmarks 
førende vaccineforskere, Christine Stabell Benn, har direkte frarådet at børn og 
unge vaccineres.  
 
Uanset hvilken holdning man måtte have til vaccination, er der således væsentlige 
lægefaglige argumenter for at børn og unge ikke bør tage en vaccine, som er et 
medicinsk forsøg med yderst begrænset dokumentation for virkning for netop børn 
og unge. Det personlige valg skal og må respekteres. På dette grundlag må skoler 
og institutioner heller ikke opfordre til, eller på anden måde understøtte, at børn 
og unge skal vaccineres.   
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11. Da Sundhedsmyndighederne nu anbefaler influenza vaccine af 2-6 årige og COVID-

19 vaccine til mindreårige skal det understreges, at skoler og institutioner under 
ingen omstændigheder må medvirke til, eller for den sags skyld opfordre til, 
vaccine uden forældremyndighedsindehaverens udtrykkelige samtykke.  

 
12. Vaccinationscentre og tilbud om vaccine på skoler og institutioner bør ikke tillades. 

Det samme gælder testcentre, hvor der foretages fælles testning udført af 
personer uden sundhedsfaglig baggrund. For så vidt angår PCR testen har flere 
læger påpeget, at den ikke er egnet som diagnosticering uden supplerende 
undersøgelse af læge. Der er ikke hjemmel til at kræve test af børn og unge. 

 
13. Det er ikke påvist, at dødsårsagen for personer under 29 år, der er døde i Danmark 

udelukkende kan tilskrives COVID-19. Som samfund har vi alle et ansvar for vores 
børn og unges helbred. Hvis du har medvirket til at understøtte, at børn eller unge 
vaccineres påtager du dig et ansvar, som du ikke har etisk, videnskabeligt eller 
juridisk belæg for, og dette ansvar agter afsenderne at gøre gældende over for 
dig. 

 
14. Som bilag er vedlagt erklæring, som udleveres fra forældre, der ikke giver 

samtykke til, at deres barn vaccineres eller testes. 
 
 

Med venlig hilsen 
 
Claes Hahn Balle 
Advokat, partner
 
 
 
 
Om foreningerne: 

 
Aktivinfo, cvr. nr. 42 35 52 24 er et netværk af forældre, unge og fagfolk, 
som primært har fokus på børn og unges trivsel, men også lærernes 
trivsel.  
 
For yderligere information kan henvises til www.aktivinfo.dk. 
 
Foreningen Sandhedens Time, cvr. nr. 42 21 97 03 har som formål, at 
loven skal være lige for alle og arbejder for at de folkevalgte kan straffes 
efter straffeloven på lige fod med almindelige borgere.  
 
For yderligere oplysninger kan henvises til Foreningen Sandhedens Times 
facebookside.  
 
Den Frie Presse, cvr. nr 30 94 65 37, er et frit og uafhængigt medie, der 
ønsker at skabe et nuanceret, kritisk og evidensbaseret modspil til 
mainstreammediernes ensidige dækning af COVID-19 krisen. 
 
Den Frie Presses slogan er derfor – ”Nyheder uden filter”. 
 


