Geachte redactieleden en journalisten,
Terwijl onze eigen meisjes in deze maand april door de farmeutische industrie, in samenwerking met
de Nederlandse overheid, opnieuw als proefkonijnen worden gebruikt voor de onvoldoende of niet
geteste HPV-vaccins, is de woede van grote groepen bezorgde Indiase burgers en gezondheidsofficials nu aldaar flink tegen de HPV-inentingen losgebarsten.
Een aantal details zijn terug te vinden in twee links onderaan het persbericht en de complete brief van
de protesterende burgers aan het (Indiase) Minsterie van Gezondheid, waarin alle details staan
vermeld en die ondertekend is door 68 personen en instellingen, treft u in de bijlage aan.
Met vriendelijke groeten
Frides Laméris,
Anneke Bleeker,

Zuidlaren
Bergen

www.verontrustevaders.nl
www.verontrustemoeders.nl

PERSBERICHT
De Indiase Raad voor Medisch onderzoek (ICMR) heeft de staten Andhra Pradesh en Gujarat
opdracht gegeven om met ingang van heden (zie link 1 beneden), onmiddellijk te stoppen met het
HPV-baarmoederhalskanker controle vaccinatieprogramma voor meisjes in deze staten.
Aanleiding hiervoor was het feit dat tijdens het uitvoeren van een testprogramma bij 14.000 meisjes
door de farmaceutische firma's Merk en Glaxosmithkline een ernstige controverse is ontstaan naar
aanleiding van het grote aantal gemelde ernstige gezondheidsklachten tengevolge van de inentingen.
Zo klaagden o.a. honderdtwintig meisjes na de vaccinatie o.a. over maagstoornissen, epileptische
aanvallen, ernstige hoofdpijn en vervroegde menstruatie.
Kortgeleden werd zelf de dood van vier meisjes gemeld (zie link 2 beneden).
Nadat 58 publieke organisaties, waaronder gezondheidsnetwerken, medische profesionals,
mensenrechtengroepen en vrouwengroepen een persconferentie georganiseerd hadden om ernstig
protest aan te tekenen tegen het hun inziens geheel onethische HPV-vaccinatieproject in Gujarat en
Andhra Pradesh, liet de directeur-generaal van de Indiase Medische Onderzoeksraad (ICMR) dhr.
V.M. Katoch weten dat het project onmiddellijk gestaakt moest worden in afwachting van nader
onderzoek.
De heer Katoch verklaarde: "Er kan geen compromis zijn indien ethische overwegingen geschonden
zijn door een niet tot de overheid behorende organisatie of farmaceutische firma. De regering is er
helemaal voor de mensen, en echt wezenlijke zaken moeten aangepakt worden."
De protesterende organisaties hebben ook een brief laten circuleren waarin documenten van de
farmaceutische fima's worden geciteerd die duidelijke valse uitspraken doen over de veiligheid,
doeltreffendheid en de duur van de werking van deze vaccins. Zo werd o.a. aan meisjes en moeders
in de HPV-brochures die behoorden bij dit testprogramma verteld dat het vaccin levenslange
immuniteit zou geven, dat er slechts geringe bijwerkingen zouden zijn, zoals koorts of huiduitslag, en
dat het geen invloed zou hebben op de toekomstige vruchtbaarheid van de meisjes. De feiten laten
nu echter een geheel andere realiteit zien.
Ouders en healthofficials hebben ook gewezen op het schandalige feit dat in dit o.a. door de Bill en
Melinda Gates Foundation gesponsorde vaccinatietestproject geen enkele medische begeleiding en
opvang aan de meisjes wordt aangeboden, daar dit project uitgevoerd wordt op het platteland in
een afgelegen (armoedig) gebied, waar zelfs geen minimale gezondheidsfaciliteiten aanwezig zijn.
In hun brief die zij gericht hadden aan de Minister voor Gezondheid en Familiewelzijn, wijzen
de protesterende organisaties er tevens op dat het er sterk op lijkt dat de farmaceutische firma's
Merk en Glaxosmithkline feitelijk stiekem een Phase IV klinisch testprogramma hebben
uitgevoerd onder het mom van een 'project'.

Citaat uit de brief: "Het is zonder twijfel het ernstigste geval van het schenden van mensenrechten,
wanneer jonge meisjes moeten sterven omdat ze deel heben genomen aan een door de staat
aanbevolen experiment, dat is opgezet door een privébedrijf dat op winst maken is gericht."
Links ter controle van deze informatie:
1) http://www.dnaindia.com/india/report_cancer-vaccine-programme-suspended-after-4-girlsdie_1368681 8-04-2010
2) http://www.examiner.com/x-40801-Vaccines-Examiner~y2010m4d7-Breaking-NewsOrganizations-in-India-successfully-halt-HPV-vaccination-program 7-04-2010

