Een klein stukje vertaald van de de tekst op deze site:
http://www.homstudy.net/Research/
FEITEN:
1. Artsen geven ouders geen persoonlijke garantie op schrift over de
veiligheid en effectiviteit van de vaccins die ze willen toedienen.
2. Vaccinfabrikanten eisen en ontvangen overheidsbescherming tegen
gerechtelijke stappen die het gevolg zijn van schade veroorzaakt door
hun producten.
3. Australië heeft geen schadevergoedingsregeling voor vaccins. De 20
ontwikkelde landen die dat wel hebben hebben letterlijk miljarden
dollars betaald voor de vergoeding van vaccinatieschade.
4. Korte termijn schade wordt gemarkeerd op de VAERS-website van de
Amerikaanse overheid: http://vaers.hhs.gov/data/index
Er zijn nooit uitgebreide studies ter evaluatie van de gezondheid op lange
termijn van volledig gevaccineerde en niet-gevaccineerde kinderen
gepubliceerd, waardoor veiligheid op de lange termijn niet bekend is.
ONDANKS DEZE FEITEN zijn Australische politici van alle partijen ervan
overtuigd om ouders die oprecht bezorgd zijn over de veiligheid van vaccins,
economisch te straffen en om anderen aan te moedigen om deze zorgzame en
geïnformeerde ouders sociaal te verbannen.
FACT CHECK:
1. Doctors will not give parents their personal guarantee in writing of the
safety and effectiveness of the vaccines they wish to administer.
2. Vaccine manufacturers demand, and receive, Government protection
against legal action arising from damage caused by their products.
3. Australia does not have a vaccine damage compensation scheme. The 20
developed countries that do have paid out literally billions of dollars in
compensation for vaccine damage.
4. Short-term damage is highlighted on the US Government’s VAERS site:
http://vaers.hhs.gov/data/index
No comprehensive studies evaluating the long-term health of fully vaccinated
and unvaccinated children have ever been published, thus long-term safety is
unknown.
DESPITE THESE FACTS, Australian politicians from all parties have been
convinced to economically penalise parents who have genuine concerns about
the safety of vaccines, and to encourage others to socially ostracise these
caring and informed parents.

