Dette er brevet vi har sendt til regjeringen, vedlagt er alle paragrafene de
har brutt i Grunnloven samt Menneskerettighetene, uten å ha gitt gyldige
juridiske begrunnelser.
---Til: Regjeringen ved Statsminister Erna Solberg og Helseminister Bent
Høie
Til: Helsemyndighetene ved Camilla Stoltenberg og Bjørn Gullvåg
DIALOG FOR OPPRETTHOLDELSE AV TILLIT TIL COVID 19 TILTAK

Vi har stor respekt for Regjeringens ønske om å beskytte befolkningens liv
og helse under den rådende smittesituasjonen, og for de vanskelige
avveielser mellom helse, samfunnsliv og økonomi. I sin kommunikasjon til
befolkningen legger Regjeringen og helsemyndighetene stor vekt på at
etterlevelse av Covid tiltakene, og derved deres effektivitet, er avhengig av
at befolkningen bevarer sin tillit til dem.
Tillit oppnås og vedlikeholdes bare i den utstrekning Regjeringen og
helsemyndighetene stoler på at befolkningen er ansvarlig og tar rette valg,
og at befolkningen på sin side stoler på at Regjeringen og
helsemyndighetene velger tiltak som er faglig godt begrunnet og er
forholdsmessige. Det er også særdeles viktig for tilliten at Regjeringen og
helsemyndighetene er åpne om sine vurderinger og valg, og at godt
begrunnede meninger fra uavhengige fagfolk fra flere profesjoner kommer
til orde og blir tatt hensyn til.
328 mennesker har dødd av/med viruset i Norge. Dette er kun en brøkdel
av normale dødstall for årlig influensa. I 2016 døde 1700 av influensa i
Norge, i 2017/18 døde 1400 av influensa. Det er stor fare for at tiltakene
tar flere liv enn viruset ifht stressrelaterte sykdommer, selvmord og andre
sykdommer som er direkte relatert til ensomhet, konkurser, økonomiske
vanskeligheter, samlivsbrudd og tap av hus og hjem som følg av de
strenge tiltakene.
Til sammenligning har Sverige, uten nedstengningstiltak 6.681 døde av
viruset. I deres toppår for influensadøde, 1988, døde 10.500 av influensa i
Sverige.
Et viktig prinsipp er at kuren ikke skal være verre enn sykdommen. I denne
sammenhengen mener vi tiltakene gjør større skade enn viruset.
Vi som undertegner dette åpne brevet er urolige for at de nevnte
betingelsene for tillit ikke er oppfylt, og inviterer til reell dialog om flere
grunnleggende viktige spørsmål:

1. ER SMITTETALLENE ET GODT BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR VALG AV TILTAK

Svært få av de som tester positivt utvikler symptomer og blir så syke at
medisinsk behandling er nødvendig. Svært få av dem igjen blir alvorlig
syke og dør. Ved ensidig å bruke smittetallene skapes det unødvendig
frykt som i seg selv er sykdomsfremkallende.
2. ER SMITTETALLENE SOM AVDEKKES VED BRUK AV PCR TESTEN PÅLITELIGE

De fleste oppfatter at en positiv PCR test betyr at de som tester positivt er
smittet av SARS Cov-2 viruset (Covid 19), og at det er årsaken til at de blir
syke. Det er imidlertid aldri gjennomført en isolering av SARS Cov-2
viruset ved bruk av gullstandarden for slik påvisning, Koch protokollen.
Som et surrogat brukes PCR testen for å avdekke om det i prøver som tas
forekommer fragmenter av SARS Cov-2 virusets DNA. Virusfragmenter i
prøvene som tas blir konsentrert ved å kjøre PCR testen gjennom flere
sykler. Blir konsentrasjonen av virusfragmenter (RNA) så sterk at det gir
utslag etter et visst antall sykler, bedømmes prøven som positiv.

Grenseverdien for når en prøve bedømmes som negativ eller positiv er
satt ved et gitt antall ganger PCR testen kjøres, for eksempel 34. Dersom
testen kjøres flere ganger, for eksempel 40-45 ganger blir alle positive!
Spørsmålet blir da hva som er begrunnelsen for hvor grensetallet for
positiv smitte settes?
Det har også vist seg at mange som testes har RNA fragmenter fra andre
virus i Corona familien fra tidligere forkjølelser eller influensaer. Jo flere
som testes desto flere vil bli klassifisert som positive. Man må da spørre
om PCR testen er et riktig verktøy når man i utgangspunktet ikke med
sikkerhet har fastslått hva karakteristikken på det man leter etter er, og at
også andre fragmenter enn SARS Cov-2 virusets RNA gir utslag.
3. ER DET RIKTIG NÅR MAN OPPGIR COVID 19 SOM DØDSÅRSAK

WHO har gitt en anbefaling om å oppgi Covid 19 som dødsårsak dersom
personen som dør har testet positiv med PCR-testen. I USA og
Storbritannia er leger pålagt å oppgi Covid 19 som dødsårsak dersom den
døde er testet positiv, uansett hva pasienten døde av. Over 95 % av de
som oppgis å ha dødd av Covid 19 har to eller flere livstruende
sykdommer som uansett ville føre til død.
Siden dødstallene som kommuniseres ut til befolkningen skaper stor frykt
og en oppfatning om at Covid 19 er meget farlig, mener vi Regjeringen og

helsemyndighetene så snart som mulig må komme med en oppklaring.
4. ER DE INNGRIPENDE TILTAKENE INNENFOR RETTIGHETENE TIL FRIE
BORGERE

Smittevernstiltakene griper inn i en lang rekke grunnlovfestede rettigheter
og menneskerettigheter. Det norske forvaltningsapparatet plikter å
respektere Grunnloven og menneskerettighetene også i
smittevernsarbeidet, og under dette å innta en helhetlig tilnærming hvor
rettighetene veies opp mot hverandre. Tiltakene bryter med minst 13
paragrafer i Grunnloven, og langt flere menneskeretttigheter uten at
gyldige begrunnelser for disse bruddene er lagt frem. (Se vedlagt
dokument om hvilke lover og menneskerettigheter dette gjelder.)
Vår gruppe mener det er bekymringsverdig at Regjeringen ikke legger frem
sine vurderinger av tiltakene i forbindelse med at de blir innført, og i alle
tilfeller at disse ikke blir lagt frem i etterkant. Krav til begrunnelser for
avgjørelser er et sentralt rettsstatlig prinsipp, og jo mer inngripende tiltaket
er, desto høyere krav stilles det til begrunnelsen. I anledning innføringen
av de mest inngripende tiltak i fredstid, stilles det særdeles høye krav til
utøvende myndighets vurdering av blant annet tiltakenes nødvendighet og
forholdsmessighet.
Vi mener regjeringen snarest må fremlegge begrunnelsene for de ulike
tiltakene, hvor de tydeliggjør at de respekterer sine forpliktelser til å ivareta
befolkningens grunnlovfestede rettigheter, og menneskerettighetene. Dette
er ikke bare viktig for å opprettholde rettsstaten, men også for å
opprettholde den nødvendige tilliten til myndighetene i befolkningen, en
tillit som er så viktig for Norge som samfunn. Regjeringen må vise at de
foretar disse vurderingene løpende, slik de selv har forpliktet seg til under
den Kongelige resolusjon som ligger til grunn for covid-19 forskriften.
Vi minner videre om at statens myndigheter etter Grunnlovens § 100
plikter å legge til rette for et åpent og opplyst offentlig ordskifte. Vi ber
derfor om at Regjeringen fremover spiller med mer åpne kort i forbindelse
med smittevernstiltakene.
5. ER TILTAKENE RIKTIG PRIORITERT OG ØKONOMISK FORHOLDSMESSIGE

Helsemyndighetene må alltid veie verdien av å redde liv eller forlenge liv
mot kostnadene av tiltakene for å få det til. I Norge har vi
Beslutningsforumet som har satt verdien av et ekstra leveår til NOK
800.000. Så langt er det beregnet at Corona 19 tiltakene har en kostnad
på NOK 5 mill. per person per år. Merkostnaden knyttet til hver Covid 19
pasient er altså NOK 4.200.000

Tall fra Center for Disease Control (CDC) i USA viser at over 99 % av de
som blir syke i aldersgruppen 0-70 år overlever Corona 19. I aldergruppen
70 + til 94 år overlever 94,6 % infeksjonen. Ifølge CDC led 94 % av de som
døde av 2,6 andre livstruende sykdommer. Vårt eget Folkehelseinstitutt
opplyser at 9 av 10 som dør av Corona relaterte årsaker hadde
underliggende kronisk sykdom. Er det ansvarlig å bruke så store
merkostnader på en pasientgruppe med så lav dødelighet når vi vet vi at vi
har mange uløste oppgaver på helseområdet i Norge innenfor
kreftbehandling, hjerte- og karsykdommer, ungdomspsykiatrien etc. med
mye større dødelighet.
Nedstengningen av samfunnet rammer næringslivet og norsk økonomi
hardt. SSB melder om et fall i fastlandsøkonomien på -6,3 % i andre
kvartal 2020. Det er det største fallet SSB noensinne har målt i ett kvartal.
Selv om økonomien hentet seg noe inn over sommeren ser vi nå en
tiltagende konkursbølge som vi kan anta bare vil forsterke seg i tiden
fremover. Vi kan også anta at lidelsen ved arbeidsledighet, inntektstap,
sosial isolasjon og frykt hos unge, voksne og gamle, vil føre til økte
psykiske lidelser, somatisk sykdom og selvmord som vil mangedoble
tapene. 1 av 4 barn har utviklet angst av tiltakene, og selvmordstelefonen
har fått doblet sine henvendelser.
BRED OG FORDOMSFRI DIALOG

Sett under ett mener vi at det reiser seg store og grunnleggende spørsmål
til Regjeringen og helsemyndighetenes prioriteringer og valg av
inngripende tiltak. Tiltakene er etter vår mening ikke forholdsmessige til
faren Covid 19 utgjør for liv og helse.
Vi ber om at Regjeringen snarest legger frem juridisk gyldige begrunnelser
for tiltakene, og åpner for en bred og fordomsfri dialog om sine vurderinger
og valg der begrunnede meninger fra befolkningen, fagfolk og politikere
reelt blir hørt og tatt hensyn til. Samtidig ber vi om at de mest inngripende
tiltakene snarest blir opphevet slik at samfunnet kan komme i gang igjen.
Oslo, 28. november 2020

