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En ny præ-print undersøgelse af ni sundhedsek‐
sperter fra store universiteter viste, at COVID-19 
vaccinerne er 98 gange værre end virussen, og 
obligatorisk booster vaccination på college er "etisk 
uforsvarlig", som rapporteret af Epoch Times.

Undersøgelsen blev offentliggjort på The Social 
Science Research Network (SSRN) i september med 
titlen "COVID-19 Vaccine Boosters for Young 
Adults: A Risk-Benefit Assessment and Five 
Ethical Arguments against Mandates at 
Universities."

Den blev udført af ni topforskere fra University of 
Washington, University of Oxford, University of 
Toronto, Harvard University - Harvard Medical 
School, University of California, San Francisco 
(UCSF), Johns Hopkins University - Department of 
Surgery og andre.

På grundlag af data fra CDC og sponsor‐
rapporterede bivirkninger konkluderer forskerne, at 
boosterreglerne kan medføre mere skade end gavn.

Ifølge undersøgelsen er der for hver eneste 
COVID-indlæggelse, der er forhindret hos tidligere 
uinficerede unge voksne, blevet forårsaget "18 til 98 
faktiske alvorlige bivirkninger".

"For hver COVID-19-indlæggelse, der 
forhindres hos tidligere uinficerede unge voksne, 
forventer vi 18 til 98 alvorlige bivirkninger, 
herunder 1,7 til 3,0 booster-associerede 
myokarditistilfælde hos mænd og 1.373 til 3.234 
tilfælde af grad ≥3 reaktogenicitet, der forstyrrer 
daglige aktiviteter", hedder det i undersøgelsen.

Universiteternes booster-mandater blev af for‐
skerne anset for at være uetiske af følgende årsager:

• der findes ingen formel risiko-gevinstvurdering 
for denne aldersgruppe;

• vaccineringsmandater kan resultere i en forventet 
nettoskade for de enkelte unge mennesker;

• mandaterne er ikke proportionelle: de forventede 
skader opvejes ikke af fordelene for folkesund‐
heden i betragtning af den beskedne og for‐
bigående effektivitet af vacciner mod smitte;

• US-mandaterne er i strid med gensidighedsprin‐
cippet, fordi sjældne alvorlige vaccinations-

relaterede skader ikke vil blive kompenseret på 
pålidelig vis på grund af huller i de nuværende 
forsikringsordninger for vaccinationsskader, og

• mandater skaber bredere sociale skader. Vi 
overvejer modargumenter som f.eks. ønsket om 
socialisering og sikkerhed og viser, at sådanne 
argumenter mangler videnskabelig og/eller etisk 
støtte.

Undersøgelsen konkluderer
Baseret på offentlige data fra CDC anslår vi, at ca. 
22.000 til 30.000 tidligere uinficerede unge voksne i 
alderen 18-29 år skal boostes med en mRNA-vaccine 
for at forhindre én Covid-19 indlæggelse. Da dette 
skøn ikke tager hensyn til den beskyttelse, der opnås 
ved tidligere infektion, og heller ikke til en risikojus‐
tering for komorbiditet, bør det betragtes som en 
konservativ og optimistisk vurdering af fordelene.

Vores skøn viser, at mandaterne for Covid-19-
vaccinen på universiteterne sandsynligvis vil med‐
føre forventede nettoskader for unge raske voksne - 
mellem 18 og 98 alvorlige uønskede hændelser, der 
kræver hospitalsindlæggelse, og 1373 til 3234 for‐
styrrelser af de daglige aktiviteter - som ikke opvejes 
af en forholdsmæssig fordel for folkesundheden.

Alvorlige Covid-19-vaccine-associerede skader 
kompenseres ikke tilstrækkeligt af de nuværende 
amerikanske vaccineskadesystemer. Som sådan er 
disse alvorlige krænkelser af den individuelle frihed 
etisk uforsvarlige.

Endnu værre er det, at mandaterne er forbundet 
med større sociale skader. Det forhold, at sådanne 
politikker blev gennemført på trods af kontroverser 
blandt eksperter og uden at opdatere den eneste 
offentligt tilgængelige risiko/fordel-analyse til de 
nuværende Omicron-varianter, tyder på en dybt‐
gående mangel på gennemsigtighed i den videnska‐
belige og lovgivningsmæssige politikudformning.

Disse resultater har konsekvenser for mandater i 
andre sammenhænge som f.eks. skoler, virksom‐
heder, sundhedssystemer og militæret. De politiske 
beslutningstagere bør omgående ophæve booster‐
mandater for unge voksne, sikre mulighederne for 
erstatning til dem, der har lidt negative konsek‐
venser af disse politikker, give åben adgang til data 
fra kliniske forsøg på deltagerniveau for at mulig‐
gøre risiko- og aldersstratificerede skade–fordels-
analyser af alle nye vacciner, før der udstedes anbe‐
falinger , og indlede det, der vil blive en lang proces 
med at genopbygge tilliden til folkesundheden.
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