
Vera Sharav "Tenzij We Allemaal in Verzet Komen, is Nooit Meer, Nu"  
- volledige toespraak - Neurenberg, 20 augustus 2022  
 
vertaling, Geert Maessen 
 
Ik ben naar Neurenberg gekomen om een historische context te bieden aan de 
huidige wereldwijde dreiging waarmee onze beschaving wordt geconfronteerd. 
De afgelopen 2,5 jaar waren bijzonder gespannen, omdat pijnlijke 
herinneringen opnieuw werden aangewakkerd.  
 
Ik was 3½ in 1941 toen mijn familie in Roemenië uit huis werd gehaald en werd 
gedeporteerd naar Oekraïne.  
 
We werden in een concentratiekamp gedreven - en daar in wezen 
achtergelaten om te verhongeren. De dood was altijd aanwezig. Mijn vader 
stierf aan tyfus toen ik vijf was.  
 
In 1944, toen de Endlösung agressief werd geïmplementeerd, trok Roemenië 
zich terug uit zijn alliantie met nazi-Duitsland. De regering stond enkele 
honderden Joodse weeskinderen onder de 12 jaar toe om terug te keren naar 
Roemenië. Ik was geen wees; mijn moeder loog om mijn leven te redden.  
 
Ik stapte in de veewagen van een trein – dezelfde trein die Joden naar de 
vernietigingskampen bleef vervoeren – zelfs toen Duitsland de oorlog aan het 
verliezen was.  
 
Vier jaar verstreken voordat ik werd herenigd met mijn moeder.  
____________________ 
 
De Holocaust is het archetypische symbool van onbemiddeld kwaad 
 
– Morele normen en menselijke waarden werden systematisch uitgewist.  
– Het nazi-systeem vernietigde het sociale geweten.  
– Miljoenen mensen werden de dood ingedreven als slavenarbeiders.  
– Anderen werden misbruikt als experimentele menselijke proefkonijnen.  
 
De Holocaust begon niet in de gaskamers van Auschwitz en Treblinka.  
De Holocaust werd voorafgegaan door 9 jaar van toenemende beperkingen op 
persoonlijke vrijheid en de opschorting van wettelijke rechten en 
burgerrechten.  



 
Het toneel werd bepaald door angstaanjagende en haatzaaiende propaganda.  
 
Een reeks vernederende en discriminerende maatregelen van de regering 
demoniseerde Joden als "verspreiders van ziekten". We werden vergeleken 
met luizen.  
____________________ 
 
De echte virale ziekte die nazi-Duitsland besmette, is Eugenetica - Eugenetica 
is de elitaire ideologie die aan de basis ligt van alle genocides.  
 
– Eugenetica is gehuld in een mantel van pseudo-wetenschap.  
– Het werd omarmd door het academische en medische establishment als ook 
door de rechterlijke macht – in Duitsland en de Verenigde Staten.  
– Eugenetici rechtvaardigen sociale en economische ongelijkheid.  
Ze legitimeren discriminatie, apartheid, sterilisatie, euthanasie en genocide. De 
nazi's noemden het "etnische zuivering" - om de genetische basis van de 
mensheid veilig te stellen.  
De geneeskunde werd vervormd van zijn helende missie naar een wapen.  
In de eerste plaats ging het er om de voortplanting te beheersen door middel 
van gedwongen sterilisatie; toen ging het er om diegenen te elimineren die als 
"niet-menselijk" werden beschouwd — Untermenschen. De eerste slachtoffers 
van medische moord waren 1.000 Duitse gehandicapte baby's en peuters. Deze 
moorddadige operatie werd uitgebreid naar zo'n 10.000 kinderen tot 17 jaar.  
De volgende slachtoffers waren geesteszieken; die werden gevolgd door  
ouderen in verpleeghuizen. Al deze mensen werden veroordeeld als 
"waardeloze eters".  
Onder Operatie T-4 werden bepaalde ziekenhuizen moordstations waar 
verschillende vernietigingsmethoden werden getest - waaronder Zyclon B - het 
gas dat in de vernietigingskampen werd gebruikt.  
____________________ 
 
Het doel van de Nazi Endlösung was om de gehele Joodse bevolking van 
Europa, zo'n  11 miljoen mensen, zo snel en efficiënt mogelijk te vernietigen.  
De nazi's vaardigden discriminerende wetten uit; ze gebruikten moderne 
technologie; goedkope industriële methoden; een efficiënt transportsysteem; 
& een hoog opgeleide bureaucratie die het industriële genocideproces 
coördineerde. Het doel was hoge snelheid, maximale efficiëntie tegen de 
laagste kosten.  
 



De menselijke slachtoffers van deze ongekende genocide waren 6 miljoen 
Joden en 9 miljoen andere mensen die door de nazi's werden ontmenselijkt als 
Untermenschen.  
Het doel van Holocaust-monumenten is om toekomstige generaties te 
waarschuwen en te informeren over hoe een verlichte, beschaafde 
samenleving kan worden omgevormd tot een genocidaal universum dat wordt 
geregeerd door absolute morele verdorvenheid.  
Als we een nieuwe Holocaust willen voorkomen, moeten we de huidige 
onheilspellende parallellen identificeren voordat ze het weefsel van de 
samenleving vergiftigen.  
Sinds het nazi-tijdperk is de studie van geschiedenis en de meeste 
geesteswetenschappen - inclusief filosofie, religie en ethiek - overschaduwd 
door de nadruk op toegepaste wetenschap en technologie.  
Als gevolg hiervan herkennen maar weinig mensen de onheilspellende 
overeenkomsten tussen het huidige beleid en dat onder het nazi-regime.  
Door de noodtoestand uit te roepen - in 1933 en in 2020, werden de 
grondwettelijk beschermde persoonlijke vrijheid, wettelijke rechten en 
burgerrechten terzijde geschoven. Repressieve, discriminerende decreten 
volgden.  
 
In 1933 waren joden het voornaamste doelwit van discriminatie; tegenwoordig 
is het doelwit mensen die weigeren zich te laten injecteren met experimentele, 
genetisch gemanipuleerde vaccins. Toen en nu werden de voorschriften van de 
overheid opgesteld om delen van de bevolking te elimineren.  
 
In 2020 verbood de overheid ziekenhuizen om ouderen in verpleeghuizen te 
behandelen. Het resultaat was massamoord.  
Regeringsdecreten verbieden artsen nog steeds levensreddende, door de FDA 
goedgekeurde medicijnen voor te schrijven; door de overheid gedicteerde 
protocollen blijven mensen doden.  
 
De media zwijgt - net als toen.  
De media zenden een enkel, door de overheid gedicteerd verhaal uit - net zoals 
onder de nazi's. Strenge censuur legt anderdenkenden het zwijgen op.  
In nazi-Duitsland maakten weinig mensen bezwaar; degenen die dat wel 
deden, werden opgesloten in concentratiekampen.  
 
Tegenwoordig worden artsen en wetenschappers die het officiële verhaal ter 
discussie stellen verguisd; hun reputatie verwoest. Ze lopen het risico hun 



werkvergunning te verliezen en dat hun huis en werkplek wordt binnengevallen 
door de mobiele eenheid.  
____________________ 
 
De morele belang van de Neurenberg Code kan niet genoeg worden 
benadrukt:  
 
De Code van Neurenberg is het meest gezaghebbende, internationaal erkende 
document in de geschiedenis van de medische ethiek.  
 
Dit historische document is opgesteld als reactie op het bewijs van medische 
wreedheden begaan door nazi-artsen en wetenschappers.  
 
De Code stelt morele grenzen aan onderzoek waarbij mensen betrokken zijn.  
 
De Code van Neurenberg verwerpt de ideologie van de eugenetica en stelt 
ondubbelzinnig het primaat en de waardigheid van de individuele mens – 
boven "het grotere belang van de samenleving".  
 
Amerikaanse juristen die de code van Neurenberg hebben opgesteld, hebben 
de officiële Duitse Richtlijnen voor experimenten met mensen uit 1931 
overgenomen, geschreven door Dr. Julius Moses. Deze richtlijnen waren tot 
1945 wettelijk van kracht. De nazi's hebben ze in hun geheel geschonden. Dr. 
Moses, die joods was, werd gedeporteerd naar Theresienstadt waar hij stierf.  
____________________ 
 
De Code van Neurenberg definieerde fundamentele, universele morele en 
wettelijke normen; en bevestigde daarmee fundamentele mensenrechten.  
 
Deze mensenrechten gelden voor ieder mens.  
 
– De Code stelt grenzen aan toelaatbare medische experimenten.  
– Even belangrijk is dat de Code van Neurenberg artsen en onderzoekers 
persoonlijk verantwoordelijk houdt om de veiligheid van de proefpersonen te 
waarborgen en ervoor te zorgen dat de persoon vrijwillig zijn volledig 
geïnformeerde toestemming heeft gegeven. De normen van de Code van 
Neurenberg zijn opgenomen in de Internationale Code voor Strafrecht. Ze zijn 
vandaag wettelijk van toepassing in vredestijd en tijdens oorlog.  
 



Het doel van de Code van Neurenberg is ervoor te zorgen dat de geneeskunde 
nooit meer afwijkt van het ethische voorzorgsprincipe: "In de eerste plaats, 
breng geen schade toe."  
 
De Code van Neurenberg heeft gediend als blauwdruk voor latere nationale en 
internationale mensenrechtencodes – om ervoor te zorgen dat:  
– de rechten en waardigheid van mensen worden gerespecteerd; 
– & om ervoor te zorgen dat artsen zich nooit meer bezighouden met moreel 
verwerpelijke experimenten.  
– Net als in de 10 geboden mag er nooit een woord van de Code worden 
veranderd.  
 
De eerste van 10 ethische principes legt de belangrijkste ethische vereiste vast - 
dat in detail wordt beschreven:  
 
"De vrijwillige toestemming van de menselijke proefpersoon is absoluut 
essentieel". 
 
“Dit betekent dat de betrokkene handelingsbekwaam moet zijn om 
toestemming te geven; moet zo gesitueerd zijn dat hij vrije keuze kan 
uitoefenen, zonder tussenkomst van enig element van geweld... drang of 
dwang; en moet voldoende kennis en begrip hebben van de elementen van 
het betrokken onderwerp om hem in staat te stellen een begripvolle en 
weloverwogen beslissing te nemen. Dit … vereist dat vóór de aanvaarding … 
van een bevestigende beslissing door de proefpersoon … [hij] geïnformeerd 
moet worden over de aard, duur en het doel van het experiment; de methode 
en middelen waarmee het wordt uitgevoerd; alle redelijkerwijs te verwachten 
ongemakken en gevaren; en de effecten op zijn gezondheid of persoon die 
mogelijk voortvloeien uit zijn deelname aan het experiment. 
De plicht en verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de kwaliteit van de 
toestemming rust op elke persoon die het experiment initieert, leidt of eraan 
deelneemt. Het is een persoonlijke plicht en verantwoordelijkheid die niet 
ongestraft aan een ander mag worden gedelegeerd.” 
____________________ 
 
De genocidale cultuur die het naziregime doordrong, stopte niet in 1945. Ze 
verspreide zich naar de Verenigde Staten.  
 



Aan het einde van de oorlog hielpen Amerikaanse regeringsagenten 1.600 
hooggeplaatste nazi-wetenschappers, artsen en ingenieurs om de justitie in 
Neurenberg te omzeilen.  
 
Deze nazi-technocraten faciliteerden de moorddadige nazi-operaties. Ze waren 
Hitlers partners in misdaden tegen de mensheid. Ze werden in het geheim de 
VS binnengesmokkeld onder operatie Paperclip. Dit was in strijd met expliciete 
orders van president Harry Truman. Deze nazi-criminelen werden op hoge 
posities geplaatst bij grote Amerikaanse wetenschappelijke en medische 
instellingen waar ze hun werk voortzetten.  
 
Bovendien hebben deze nazi-technocraten een generatie Amerikaanse 
wetenschappers, artsen en ingenieurs opgeleid.  
Op deze manier werden nazi-methoden en de immorele minachting voor 
menselijke waarden in Amerika verankerd.  
 
In 1961 waarschuwde president Dwight Eisenhower in zijn afscheidsrede tot 
de natie voor de toenemende dominantie van "het militair-industriële complex" 
waarvan de "totale invloed – economisch, politiek, zelfs spiritueel – [overal] 
wordt gevoeld" 
 
Eisenhower waarschuwde: "we moeten alert zijn op het gevaar dat de 
openbare orde zelf de gevangene wordt van een wetenschappelijk-
technologische elite."  
In 1979 waarschuwde een rapport aan de president, door de Amerikaanse 
Commissie voor de Holocaust, voorgezeten door de overlevende van 
Auschwitz, Elie Wiesel: "... de neiging om de nazi-optie te herhalen en opnieuw 
miljoenen mensen uit te roeien, blijft een afschuwelijke bedreiging."  
 
Degenen die verklaren dat analogieën met de Holocaust "verboden" zijn – 
verraden de slachtoffers van de Holocaust door het belang van de Holocaust te 
ontkennen.  
 
De Code van Neurenberg heeft gediend als de basis voor ethisch klinisch 
onderzoek sinds de publicatie 75 jaar geleden.  
 
De Covid-pandemie wordt benut als een kans om de morele en juridische 
parameters die zijn vastgelegd in de Code van Neurenberg omver te werpen. 
 
De code van Neurenberg is ons verweer tegen misbruik van experimenten.  



____________________ 
 
De mensheid wordt momenteel bedreigd door de wereldwijde erfgenamen 
van de nazi's.  
 
Een wereldwijde vriendjeskliek van meedogenloze miljardairs heeft controle 
gekregen over nationale en internationale beleidsbepalende instellingen.  
 
Ze zijn begonnen met het implementeren van een duivelse agenda:  
– Ontmantel de democratie en de westerse beschaving;  
– Decimeer de wereldbevolking;  
– Elimineer de natiestaten en vestig een Wereldregering;  
- Elimineer contant geld en vestig één digitaal betaalmiddel;  
- Injecteer digitale ID's en kunstmatige-intelligentie opties in elk mens. Als deze 
doelstellingen werkelijkheid worden, zullen we 24 uur per dag, 7 dagen per 
week digitaal worden gesurveilleerd.  
 
Op het World Economic Forum in Davos, in mei 2022, verklaarde Klaus Schwab, 
de architect van de dystopische Great Reset:  
“Laten we duidelijk zijn, de toekomst is er niet zomaar; de toekomst wordt 
gebouwd door ons, een krachtige gemeenschap hier in deze kamer. We 
hebben de middelen om de toestand van de wereld te bepalen.” 
 
Het uiteindelijke doel van deze megalomane mensen is om totale controle te 
krijgen over de natuurlijke hulpbronnen en financiële middelen van de wereld 
en om mensen te vervangen door transhumane robots.  
 
[1] Transhumanisme is een biotechnologisch opgewaardeerd kastensysteem – 
de nieuwe eugenetica.  
 
De hoofdadviseur van Klaus Schwab is Yuval Noah Harari, een door de 
universiteit van Oxford opgeleide, Israëliër. Harari is een voorstander van de 
Nieuwe Eugenetica & Transhumanisme.  
 
Harari verwijst naar mensen als "hackable animals". Hij beweerde: "We 
hebben de technologie om mensen op grote schaal te hacken..." 
 
Harari veracht het Godsbegrip als zodanig.  
 



Transhumanisten verachten menselijke waarden en ontkennen het bestaan van 
een menselijke ziel. Harari verklaart dat er te veel "nutteloze mensen" zijn. De 
nazi-term was "waardeloze eters" 
 
Dit is de nieuwe eugenetica.  
Het wordt omarmd door de wereldwijd machtigste miljardair-technocraten die 
samenkomen in Davos: Big Tech, Big Pharma, de financiële oligarchen, 
academici, regeringsleiders en het militair-industriële complex. Deze 
megalomane mensen hebben de weg geplaveid naar een nieuwe Holocaust.  
 
Deze keer is de dreiging van genocide wereldwijd van omvang.  
 
In plaats van Zyklon B, zijn de massavernietigingswapens dit keer genetisch 
gemanipuleerde injecteerbare biowapens gepresenteerd als vaccins.  
 
Dit keer zijn er geen bevrijders. Tenzij we ons allemaal verzetten, Nooit meer 
is nu.  
____________________ 
 
Vera Sharav 
Holocaustoverlevende 
Openbaar pleitbezorger voor mensenrechten 
Oprichter en voorzitter van de Alliance for Human Research Protection (AHRP)  
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