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COVID › VISNINGAR 

Vera Sharav: "Nürnbergkoden är vårt 
försvar mot missbrukande 
experiment" 
Den moraliska betydelsen av Nürnbergkoden – det mest auktoritativa, 

internationellt erkända dokumentet i historien om medicinsk etik – kan inte 

överskattas, sa Vera Sharav, överlevande förintelsen och grundare av Alliance for 

Human Research Protection. 

 

Översättning av Vera Schravs föreläsning!  

 

Saknar en dag, saknar mycket. 

Prenumerera på The Defender's Top News of the Day . Det är gratis. 

Redaktörens anmärkning: Följande är anmärkningar från Vera Sharav, grundare och 

ordförande för Alliance for Human Research Protection, den 20 augusti i Nürnberg, Tyskland, 

vid ett evenemang arrangerat av Action Alliance, en grupp tyska aktivister, för att fira 75-

årsjubileet i Nürnbergkoden. 
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Jag kom till Nürnberg för att ge ett historiskt sammanhang till det nuvarande globala hotet som 

vår civilisation står inför. De senaste två och ett halvt åren har varit särskilt stressande - eftersom 

smärtsamma minnen väcktes igen. 

1941 var jag 3 och ett halvt år när min familj tvingades bort från vårt hem i Rumänien och 

deporterades till Ukraina. Vi vallades in i ett koncentrationsläger - i huvudsak lämnades att 

svälta. 

Döden var alltid närvarande. Min pappa dog i tyfus när jag var 5. 

1944, när den slutliga lösningen aggressivt implementerades, drog Rumänien sig tillbaka från sin 

allians med Nazityskland. Regeringen tillät flera hundra judiska föräldralösa barn under 12 år att 

återvända till Rumänien. Jag var inte föräldralös - min mamma ljög för att rädda mitt liv. 

Jag gick ombord på ett nötbilståg – samma tåg som fortsatte att transportera judar till dödslägren 

– även när Tyskland förlorade kriget. Fyra år gick innan jag återförenades med min mamma. 

Förintelsen fungerar som den arketypiska symbolen för obehindrad ondska: 

• Moraliska normer och mänskliga värderingar utplånades systematiskt. 

• Det nazistiska systemet förstörde det sociala samvetet. 

• Miljontals människor arbetades ihjäl som slavarbetare. 

• Andra misshandlades som experimentella mänskliga marsvin. 

Förintelsen började inte i gaskamrarna i Auschwitz och Treblinka. 

Förintelsen föregicks av nio år av stegvisa inskränkningar av personlig frihet och upphävande av 

lagliga rättigheter och medborgerliga rättigheter. 

Scenen sattes av skräckpropaganda och hatpropaganda. 

Ladda ner gratis: Robert F. Kennedys nya bok — "A Letter to Liberals" 

En serie förödmjukande diskriminerande regeringsbeslut demoniserade judar som 

"sjukdomsspridare". Vi jämfördes med löss. Den verkliga virussjukdom som infekterade 

Nazityskland är eugenik - eugenik är den elitistiska ideologin som ligger till grund för alla 

folkmord. 

Eugenik är inkapslad i en mantel av pseudovetenskap. Det omfamnades av det akademiska och 

medicinska etablissemanget samt rättsväsendet - i Tyskland och USA. 
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1. Eugeniker rättfärdigar social och ekonomisk ojämlikhet. 

2. De legitimerar diskriminering, apartheid, sterilisering, dödshjälp och folkmord. 

3. Nazisterna kallade det "etnisk rensning" - för att skydda genpoolen. 

4. Medicin perverterades från sitt helande uppdrag och beväpnades. 

Först var det att kontrollera reproduktionen genom tvångssterilisering . Sedan var det för att 

eliminera de som ansågs vara "undermänskliga" - Untermenschen. 

De första offren för medicinska mord var 1 000 tyska handikappade spädbarn och 

småbarn. Denna mordiska operation utökades till uppskattningsvis 10 000 barn upp till 17 år. 

Nästa offer var psykiskt sjuka. De följdes av äldre på äldreboenden. Alla dessa människor 

dömdes som " värdelösa ätare ". 

Under operation T-4 blev utsedda sjukhus avlivningsstationer där olika utrotningsmetoder 

testades - inklusive Zyclon B , gasen som användes i dödslägren. Syftet med den nazistiska 

slutliga lösningen var att förinta hela Europas 11 miljoner judiska befolkning så snabbt och 

effektivt som möjligt. 

 

Nazisterna stiftade diskriminerande lagar. De använde modern teknik, lågkostnadsindustriella 

metoder, ett effektivt transportsystem och en välutbildad byråkrati som koordinerade den 

industriella folkmordsprocessen. 

Målet var hög hastighet, maximal effektivitet till lägsta kostnad. De mänskliga offer för detta 

aldrig tidigare skådade folkmord var 6 miljoner judar och 9 miljoner andra människor som 

nazisterna avhumaniserade som Untermenschen. 

Syftet med förintelseminnesmärken är att varna och informera framtida generationer om hur ett 

upplyst, civiliserat samhälle kan förvandlas till ett folkmordsuniversum styrt av absolut moraliskt 

fördärv. 

Om vi ska avvärja ytterligare en förintelse måste vi identifiera olycksbådande nuvarande 

paralleller innan de förgiftar samhällets struktur. 

 

Sedan nazisttiden har studiet av historia och de flesta humaniora – inklusive filosofi, religion och 

etik – överskuggats av en betoning på utilitaristisk vetenskap och teknologi. Som ett resultat av 
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detta är det få människor som känner igen olyckliga likheter mellan nuvarande politik och den 

under nazistregimen. 

Genom att utlysa undantagstillstånd — 1933 och 2020 sopades grundlagsskyddad personlig 

frihet, lagliga rättigheter och medborgerliga rättigheter åt sidan. Repressiva, diskriminerande 

dekret följde. År 1933 var det primära målet för diskriminering judar. 

Idag är målet människor som vägrar att injiceras med experimentella , genetiskt modifierade 

vacciner. Då och nu skapades regeringsdiktat för att eliminera delar av befolkningen. 

 

År 2020 förbjöd regeringen sjukhus att behandla äldre på äldreboenden. Resultatet blev 

massmord. Regeringsdekret fortsätter att förbjuda läkare att ordinera livräddande, FDA-

godkända läkemedel. 

Regeringsdikterade protokoll fortsätter att döda. Media är tysta – som det var då. 

Media sänder en enda, regeringsdikterad berättelse – precis som under nazisterna. 

Strikt censur tystar motsatta åsikter. I Nazityskland var det få individer som protesterade. De 

som gjorde det fängslades i koncentrationsläger. I dag blir läkare och forskare som utmanar den 

godkända berättelsen förtalade, deras rykte slängs. De riskerar att förlora sin licens att öva samt 

att få sina hem och arbetsplatser plundrade av SWAT-team.  

 

Den moraliska betydelsen av Nürnbergkoden kan inte överskattas. 

Nürnbergkoden är det mest auktoritativa, internationellt erkända dokumentet i den 

medicinska etikens historia. 

 

Detta landmärkedokument formulerades som svar på bevis på medicinska grymheter som begåtts 

av nazistiska läkare och vetenskapsmän. Koden anger moraliska gränser för forskning som 

involverar människor. Nürnbergkoden avvisar eugenikens ideologi och hävdar otvetydigt den 

individuella människans företräde och värdighet - i motsats till "samhällets större bästa". 

Amerikanska jurister som formulerade Nürnbergkoden införlivade de officiella tyska 

" riktlinjerna för mänskligt experiment " från 1931 författade av Dr. Julius Moses. 

Dessa riktlinjer förblev lagligt i kraft fram till 1945. Nazisterna bröt mot dem i sin helhet. Dr 

Moses, som var jude, deporterades till Theresienstadt där han dog. 
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Nürnbergkoden definierade grundläggande, universella moraliska och juridiska standarder, som 

bekräftar grundläggande mänskliga rättigheter. Dessa mänskliga rättigheter gäller för varje 

människa. Koden sätter gränser för parametrarna för tillåtna medicinska experiment. 

Lika viktigt är att Nürnbergkoden håller läkare och forskare personligen ansvariga för att 

säkerställa de mänskliga försökspersonernas säkerhet och för att säkerställa att personen fritt gav 

sitt frivilliga, fullt informerade samtycke. 

Standarderna i Nürnbergkoden är införlivade i den internationella strafflagen. De är lagligt 

tillämpliga idag i fredstid och under krig. 

Syftet med Nürnbergkoden är att säkerställa att medicin aldrig mer avviker från den etiska 

försiktighetsprincipen, "För det första, gör ingen skada." 

Nürnbergkoden har fungerat som en plan för efterföljande nationella och internationella koder 

för mänskliga rättigheter - för att säkerställa att människors rättigheter och värdighet 

upprätthålls, och för att säkerställa att läkare aldrig mer deltar i moraliskt avskyvärda 

experiment. 

Liksom de 10 budorden, får inte ett ord i koden någonsin ändras. Den första av 10 etiska 

principer fastställer det främsta etiska kravet - vilket är preciserat i detalj: 

”Det mänskliga subjektets frivilliga samtycke är absolut nödvändigt”. 

”Detta innebär att den inblandade personen ska ha rättskapacitet att ge samtycke; bör placeras så 

att de kan utöva fri valfrihet, utan ingripande av något inslag av våld... tvång eller tvång; och bör 

ha tillräcklig kunskap och förståelse för de ingående delarna av ämnet för att göra det möjligt för 

honom att fatta ett förstående och upplyst beslut. Detta... kräver att innan försökspersonen 

godkänner ett jakande beslut... bör [han] informeras om experimentets art, varaktighet och 

syfte; metod och medel med vilka den ska utföras; alla olägenheter och faror som rimligen kan 

förväntas; och de effekter på hans hälsa eller person som möjligen kan komma från hans 

deltagande i experimentet.” 

”Plikten och ansvaret för att säkerställa kvaliteten på samtycket vilar på varje individ som 

initierar, leder eller engagerar sig i experimentet. Det är en personlig plikt och ett ansvar som 

inte får delegeras till någon annan ostraffat.” 



Den folkmordskultur som genomsyrade den nazistiska regimen upphörde inte 1945. Den 

spred metastaser i USA. 

 

I slutet av kriget hjälpte amerikanska regeringsagenter 1 600 högt uppsatta nazistiska 

vetenskapsmän, läkare och ingenjörer att undvika rättvisan i Nürnberg. Dessa nazistiska 

teknokrater underlättade de mordiska nazistiska operationerna. De var Hitlers partner i brott mot 

mänskligheten. 

De smugglades i hemlighet till USA under Operation Paperclip . Detta var i strid med uttryckliga 

order från president Harry Truman. Dessa nazistiska brottslingar placerades på hög nivå vid stora 

amerikanska vetenskapliga och medicinska institutioner där de fortsatte sitt arbete. 

Dessutom utbildade dessa nazistiska teknokrater en generation amerikanska vetenskapsmän, 

läkare och ingenjörer. Det var så nazistiska metoder och den omoraliska ignoreringen av 

mänskliga värden förankrades i Amerika. 

1961, i sitt avskedstal till nationen, varnade president Dwight Eisenhower för den ökande 

dominansen av "det militärindustriella komplexet" vars "totala inflytande - ekonomiskt, politiskt, 

till och med andligt - känns [överallt]." 

Eisenhower varnade: 

"Vi måste vara uppmärksamma på faran att offentlig politik i sig kan bli fången av en 

vetenskaplig-teknologisk elit." 

År 1979 varnade en rapport till presidenten, från USA:s kommission för förintelsen, ledd av 

Auschwitz-överlevaren Elie Wiesel: 

"... benägenheten att duplicera det nazistiska alternativet och återigen att utrota miljontals 

människor förblir ett avskyvärt hot." 

De som förklarar att analogier med förintelsen är "off limits" sviker förintelsens offer genom att 

förneka förintelsens relevans. Nürnbergkoden har fungerat som grunden för etisk klinisk 

forskning sedan den publicerades för 75 år sedan. 

Covid - pandemin utnyttjas som en möjlighet att kullkasta de moraliska och juridiska parametrar 

som fastställs i Nürnbergkoden. Nürnbergkoden är vårt försvar mot kränkande experiment. 
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Mänskligheten är för närvarande under belägring av nazisternas globala arvtagare. 

En mängd hänsynslösa, sammanlänkade globala miljardärer har fått kontroll över nationella och 

internationella politiska institutioner. 

De har börjat implementera en djävulsk agenda: 

• Störta demokratin och den västerländska civilisationen. 

• Avfolka den globala befolkningen. 

• Eliminera nationalstater och upprätta en världsregering. 

• Eliminera kontanter och upprätta en digital valuta . 

• Injicera digitala ID :n och artificiell intelligens i varje människa. Om dessa mål blir 

verklighet kommer vi att övervakas digitalt 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. 

I maj, vid World Economic Forum i Davos, förklarade Klaus Schwab , arkitekten bakom den 

dystopiska Great Reset : 

"Låt oss vara tydliga, framtiden händer inte bara; framtiden är byggd av oss, en kraftfull 

gemenskap här i det här rummet. Vi har medlen att påtvinga världens tillstånd.” 

Det slutliga målet för dessa megalomaner är att få total kontroll över världens naturresurser och 

finansiella resurser och att ersätta människor med transhumana robotar. 

Transhumanism är ett biotekniskt förbättrat kastsystem - den nya eugeniken. 

Klaus Schwabs ledande rådgivare är Yuval Noah Harari, en israelisk utbildad Oxford University. 

Harari är en förespråkare för den nya eugeniken och transhumanismen . 

Harari hänvisar till människor som "hackbara djur". Han förklarade: "Vi har tekniken för att 

hacka människor i massiv skala..."  

Harari föraktar själva begreppet Gud. 

Transhumanister föraktar mänskliga värderingar och förnekar existensen av en mänsklig 

själ. Harari förklarar att det finns för många "onyttiga människor". Den nazistiska termen var 

"värdelösa ätare". Detta är den "nya eugeniken". 

Den omfamnas av de mäktigaste globala miljardärsteknokraterna som samlas i Davos: Big 

Tech , Big Pharma , de finansiella oligarkerna, akademiker, regeringsledare och det 

militärindustriella komplexet – dessa megalomaner har banat vägen till ännu en förintelse. 
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Den här gången är hotet om folkmord globalt. 

Den här gången istället för Zyklon B-gas är massförstörelsevapen genetiskt framställda 

injicerbara biovapen som maskerar sig som vaccin . Den här gången blir det inga räddare. 

Om vi inte alla gör motstånd, är det aldrig mer nu. 

Se här: 
https://childrenshealthdefense.org/defender/vera-sharav-nuremberg-code-speech-germany/ 

 

Vera Sharav 

 

Vera Sharav är en offentlig förespråkare för mänskliga rättigheter och grundare och 

ordförande för Alliance for Human Research Protection (AHRP), en organisation för 

informationsresurser och allmänintresse vars mål är att låsa upp murarna av 

hemlighetsmakeri inom biomedicinsk forskning och ta ansvar för det strävan. Mrs 

Sharavs förespråkande prestationer inkluderar: upphävande av Environmental 

Protection Agency (EPA) bekämpningsmedelsexperiment (CHEERS) på 

barn; suspension av smittkoppsvaccin på barn; upphävande av "våldsförutsägelse"-

experiment som exponerade sex till 11-åriga pojkar i NYC färgade för 

fenfluramin. Hennes klagomål har lett till federala utredningar om användningen av barn 

i fosterhem som marsvin i experimentella AIDS-läkemedels- och vaccinförsök, och 

öppnat en offentlig debatt om etiken i experiment som framkallar psykotiska återfall hos 

patienter. Hon organiserade också familjer och offer för oetisk forskning för att 

tillsammans med henne vittna inför National Bioethics Advisory Committee (NBAC) - 

angående oetiska skadliga experiment på mentalt funktionshindrade psykiatriska 

patienter. Dessa vittnesmål ledde till en prisbelönt serie i Boston Globe, "Doing Harm: 

Research on the Mentally Ill" - vilket slutligen resulterade i att 29 kliniska prövningar vid 

National Institute of Mental Health (1999) stängdes av. Hon tjänstgjorde i 
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barnarbetsgruppen i National Human Research Protection Advisory Committee där hon 

var den enda oliktänkande som motsatte sig den utökade användningen av barn i 

högriskmedicinska experiment – vissa utan föräldrarnas medgivande. Hon har vittnat 

inför akademiska och offentliga rådgivande forum, inklusive Institute of Medicine och US 

Military Ethics Forum. Hennes publikationer inkluderar: 

Sammanställt av; 

Margaretha Fahlström Westin 

www.livsyoga.se 
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