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Sendt til myndighed - Politiet i Aalborg

Onsdag d. 6. juli 2022

Indledende email sendt til Nordjyllands Politi

Kære Politi

Jeg har et generelt spørgsmål angående hvis man 
vil udføre medicinske eksperimenter på børn i 
Danmark.

Jeg går ud fra, at Politiet har beføjelser til at efter-
forske og gribe ind for at redde børn fra overgreb, 
herunder også medicinske overgreb?

Personligt er jeg af den opfattelse at der udføres 
systematiske medicinske eksperimenter på børn i 
Danmark.

Det er min klare vurdering at disse eksperimenter 
ikke overholder de relevante love og konventioner, 
som nøje beskriver hvordan man skal/må gøre 
hvis man vil eksperimentere på mennesker, herun-
der børn.

Når jeg har kontaktet nogen af dem som er an-
svarlige for de her eksperimenter, så er de ikke 
særligt samarbejdsvillige.

De reagerer fjentligt på mine henvendelser og de 
svarer ikke på de simple sprørgsmål jeg stiller.

Jeg har eksempelvis bedt dem om at fremføre be-
vis for, at det de udsætter børnene for, ikke er me-
dicinske eksperimenter.

Hvis de ikke laver eksperimenter, så beder jeg dem 
stille og roligt om at bevise det! De vil ikke frem-
lægge beviser.

De må desuden forventes at være i stand til at 
svare på simple spørgsmål som "hvad er et ekspe-
riment?" og "hvad er forskellen på et eksperiment 
og et forsøg?" og "kan det være et eksperiment, 
selvom lægemidlet er godkendt eller nødgod-
kendt?" Men det er svært at få nogen svar ud af 
dem.

Jeg håber at I kan hjælpe mig med at finde svar 
på følgende:

1. Er det lovligt/tilladt at lave medicinske eksperi-
menter på børn i Danmark hvis:

- eksperimentet ikke gavner barnet.

- barnet ikke fejler noget.

- barnet ikke er i akut fare.

- der er sandsynlighed eller risiko for at barnet får 
skadevirkninger eller dør af behandlingen?

Hvis ja, hvilke love og konventioner skal så 
overholdes?

2. Er det ulovligt og/eller strafbart at forbryde sig 
mod Nürnberg konventionen i Danmark?

Hvis ja, hvem skal så håndhæve? hvilken domstol 
hører det under? og hvem har tilsynspligten?

Jeg vil bede Jer om at svare seriødt og helst skrift-
ligt i første omgang, mange tak.

Hvis I mangler nogen informationer for at svare, 
så skriv endelig tilbage.

Det er muligt at jeg vil bede om et møde med 
politiet senere i processen, hvis jeg vurderer at jeg 
har en solid bevæggrund herfor. Jeg mener at der 
foregår systematiske ulovligheder, og jeg er pri-
mært interesseret i at få ulykken standset, sekun-
dært at få alle de (med)skyldige anklaget.

På forhånd tak.

Kvitter venligst for modtagelse.

Med venlig hilsen
Michael Lind

-

Svar fra myndighed - Politiet i Aalborg

Torsdag d. 7. juli 2022

Spilleregler hvis 
man eksperimen-
terer medicinsk 
på børn? 
Spørgsmål til politiet om 
spillereglerne hvis man vil 
eksperimentere, heriblandt på 
børn.


