
1 Sundhed er en fundamental menne-
skeret. Hver eneste person har ret til at

gøre brug af denne ret uden nogen som helst
indskrænkninger. Offentlige institutioner og
private organisationer er ansvarlige for at
videregive sundhedsinformation, der kan
redde liv, til hele jordens befolkning.
Indskrænkninger i denne ret til livsvigtig
sundhedsinformation for alle og enhver
udgør en forbrydelse mod menneskeheden.

2 Selv nu om dage er sundhed af fors-
kellige grunde stadig ikke tilgængelig

for alle mennesker. Sådanne grunde omfat-
ter social uretfærdighed samt militære kon-
flikter. En anden betydelig årsag er det fak-
tum, at den mest profitable industri i ver-
den, nemlig medicinalindustrien, baserer
deres investeringer på den fortsatte eksi-
stens af sygdom - uanset alle erklæringer
om det modsatte.  Billig forebyggelse,
behandling og eliminering af sygdom ved
hjælp af ikke-patenterbar naturmedicin truer
denne milliardhandel i sygdom.

3 De fleste tiltag til forbedring af sund-
heden på globalt plan har fejlet indtil

videre. Verdenssundhedsorganisationens
kampagne, “Sundhed for alle inden år
2000”, kunne ikke nå sine mål, fordi den
ikke udtrykkeligt tog afstand fra den globale
handel i sygdom. Den fokuserede på admini-
strative ændringer i sundhedsvæsnet, i stedet
for at drage fordel af gennembruddet inden
for videnskabeligt påvist helbredelse med
naturmedicin.

4 I de seneste år er der gjort sådanne
fremskridt inden for naturmedicin, at

vore dages folkesygdomme både i de indu-
strialiserede lande og i udviklingslandende
ville kunne reduceres til en brøkdel af deres
nuværende omfang. Den primære årsag til
verdens mest almindelige helbredsproble-
mer er en kronisk mangel på sporstoffer,
der er vigtige for et optimalt cellestofskifte
så vel som for optimal bindevævsstabilitet. 

5 I den industrialiserede verden er de
hyppigste dødsårsager hjerteanfald,

kræft, slagtilfælde, sukkersyge og forhø-
jet blodtryk. Ved at bruge den videnskabe-
lige viden til rådighed gennem forskning i
cellesporstoffer og cellemedicin kan disse
sygdomme reduceres betydeligt, og millio-
ner af liv blive reddet.

6 I udviklingslandene lider ifølge FN to
milliarder mennesker af mangel på

sporstoffer. Avitaminose fører til blindhed
for millioner af mennesker, og hundreder af
millioner bliver modtagelige over for infek-
tionssygdomme som f.eks. AIDS, fordi
deres celleimmunforsvar er ude af balance.
Hvis man drog fordel af den videnskabelige
viden, der allerede er til rådighed om celler-
nes vitale stoffer og naturmedicin, kunne
det redde milliarder af liv i udviklingslan-
dene.

7 Udryddelsen af vore dages mest
udbredte helbredsproblemer afhæn-

ger af en eneste faktor: Hvor hurtigt kan
information om dette gennembrud i
videnskaben om naturmedicin udbredes

verden over. Selv om den videnskabelige
viden om virkningsfuld bekæmpelse af disse
sygdomme er til rådighed, og de livsvigtige
næringsstoffer til forebyggelse af disse syg-
domme kan produceres i de nødvendige
mængder, hvor som helst i verden, til en
meget lav pris, lægges der forhindringer i
vejen for udbredelse af denne livsvigtige
information til jordens befolkning.

8 Medicinalindustrien prøver at beskyt-
te deres globale marked i patenterba-

re, syntetiske medicinalvarer ved at for-
byde naturmedicin. Effektive, ikke-paten-
terbare og prisbillige naturhelsemetoder
truer selve medicinalindustriens eksistens.
Det globale marked for medicinalvarer,
der er adskillige milliarder euro værd, er
afhængig af syntetisk medicin, der ind-
bringer en ekstremt høj profit som følge
af, at den kan patenteres. For at sikre den
fortsatte eksistens af medicinalindustrien
som den mest profitable industri i verden,
har multinationale medicinalkoncerner
igangsat en global kampagne med det for-
mål at forbyde udbredelsen af informa-
tion om naturlig helbredelse. Til det for-
mål har medicinalindustrien endda misbrugt
FN’s ”Codex Alimentarius Commission”,
samt andre nationale og internationale orga-
ner.

9 Verdens befolkning står over for en af
de største udfordringer i menneskets

historie. Retten til sundhed og liv for milli-
arder af mennesker trues af en håndfuld
aktionærers profitinteresser. Målene for
disse to interessegrupper er gensidigt ufore-

nelige. I den globale konflikt mellem sund-
hed og menneskeliv på den ene side, og pro-
fitinteresserne fra patenteret medicin på den
anden, er hver eneste regering og hver ene-
ste offentlig og privat institution nødt til at
beslutte på hvilken side de står. Og historien
vil drage dem til ansvar!

10 Målet ”Sundhed for alle inden år
2020” er i syne. Det vi har brug for

lige nu er en verdensomspændende indsats
til fremme af det faktum, at vitaminer og
andre naturhelsemetoder er af stor betydning
for et godt helbred.

Jeg opfordrer FN og andre internationale
organisationer til at fremme retningsli-
nier for naturlig helsemetoder med alle
tilgængelige midler. 

Jeg opfordrer politikere i alle lande til at
gøre naturlige helsemetoder til grundlaget
for deres nationale sundhedspolitik.

Jeg opfordrer alle læger til at bruge
naturmedicin for at forbedre deres
patienters helbredstilstand. 

Jeg opfordrer alle og enhver til at videre-
bringe denne livsvigtige information med
henblik på at beskytte deres eget liv så vel
som millioner af andres liv.

Matthias Rath, M.D.

Verdenstopmøde,
Johannesburg 2002

Sundhed for alle før år 2020 er muligt!

Make  Health  -  Not  War!
Sundhed - ikke krig!

Hvert eneste land, der indfører en national
politik baseret på effektive naturlige behand-
lingsmetoder udgør en pind i medicinalindu-
striens ligkiste for handel i sygdom. I den glo-
bale kamp mellem naturlig sundhed og de øko-
nomiske interesser medicinalvirksomhederne
repræsenterer kan kun den ene part vinde. 

Det er årsagen til at dem, der trækker i tråde-
ne, bag medicinalindustrien har placeret deres
lobbyister i nøglepositioner rent politisk:

• George Bush og Tony Blair er ledere af de
to førende lande inden for eksport af medic-
inalvarer. De er også de mest aggressive
fortalere for en angrebskrig.

• Donald Rumsfeld var administrerende

direktør og medlem af bestyrelsen i adskil-
lige multinationale medicinalkoncerner
(Searle, Gilead osv.). Nu er han en af de
mest ivrige fortalere for krig i Bush-admin-
istrationen, og han beslutter om og i hvor
lang tid bomberne skal falde.

• Krig, langvarige internationale kriser og
indskrænkning af borgerrettighederne tjener
disse interessegrupper. 

Følgende fakta må nu også ses i et nyt lys:

• Medicinalindustrien var blandt alle indu-
strier langt den største bidragsyder til Bush-
administrationens krigsdagsorden i novem-
ber 2002 valgene.

• De første til at drage fordel af lov om
sikring af hjemlandet, ”Homeland Security
Act”, var medicinalvirksomhederne, der fik
garanteret immunitet mod retssager mod
dem på grund af alvorlige bivirkninger fra
deres produkter!

• Præsident Bush støttede ikke i sin seneste
”Tale til nationen” effektiv naturlig sund-
hed, men lovede 400 milliarder dollar (!) til
en støtteordning for medicinalvirksomheder
- under dække af at ville forbedre sygesi-
kringen.

• Og ligeså vil den overraskende 15 milliar-
der dollar støtte til AIDS behandling i
Afrika hovedsageligt komme medicinalvirk-
somhederne til gode - ikke det afrikanske 

folk. Selvom der findes effektive og pris-
billige alternative behandlingsmetoder, skal
menneskene i den tredje verden holdes
afhængige af medicinalkartellerne.”

Dr. Matthias Rath er den læge og forsker, der ledte gen-
nembruddet inden for naturlig kontrol med hjertekarsyg-
domme og kræft. Han er medlem af New York Academy
of Sciences og andre navnkundige videnskabelige organi-
sationer. 
For 10 år siden udtalte den afdøde Dr. Linus Pauling,
modtager af nobelprisen for kemi og fred: “Dine opdagel-
ser er så vigtige for millioner af mennesker, at de truer
hele industrier. En dag vil der måske endda blive rustet
til krig for at forhindre dette gennembrud i at blive
accepteret viden om. Når det sker, må du lade din
stemme lyde!” Tiden er inde!

Mere information: www.dr-rath-health-foundation.org

Mange lande udnytter allerede dette gennembrud:

Grunden til at medicinalindustrien
giver deres støtte til en krig:

“ Make Health - Not War! “   Matthias Rath, M.D.

Åbent brev af Matthias Rath M.D.
til USA’s præsident George Bush

til verdens ledere
til det amerikanske folk

og til hele verdens befolkning.
“På tærsklen til en evt. krig opfordrer jeg Dem til at standse alle militæraktioner! I stedet
for at lægge kul på ilden til en krig burde De gør alt hvad De kan for at forbedre menne-
skehedens helbred. Denne krig er ikke i menneskehedens interesse, men alene i særlige
interessegruppers, blandt disse finder vi medicinalindustrien og olieindustrien. Eller var
det blot et sammentræf, at medicinalindustrien - ikke olieindustiren - var hovedsponsorer
for ‘krigspropagandaen’ i det seneste valg i USA i november 2002? 

I begyndelsen af det 21. århundrede står menneskeheden ved en skillevej. Fremskridt
inden for området, naturlig sundhed, vil redde millioner af liv, men samtidig true selve
eksistensen af en medicinalindustri, der er mange milliarder dollar værd, og baseret på
patenterbar medicin samt den fortsatte eksistens af en “handel i sygdom”. Hele denne
industri kæmper for sin overlevelse. Dens mål er at bruge en unødvendig international
krise og berøvelsen af borgerrettigheder til at sikre sig sin position.

Det amerikanske folk, hele jordens befolkning har brug for en strategisk plan til at sætte
effektivt ind over for denne interessegruppe, at fjerne dens økonomiske grundlag og sikre
fred og sundhed på denne planet på lang sigt. Denne plan blev præsenteret på verden-
stopmødet i Johannesburg i august 2002, og implementeres nu i mange lande.”

Mere end et hundrede regeringschefer deltager
i dette topmøde. Mange lande handlede på
denne plan og gjorde naturhelsemetoder til fun-
damentet for den nationale sundhedspolitik
med det mål at forbedre folkets helbredstil-
stand. Fremtrædende eksempler er:

• Jordan. Alle skolebørn og studenter vil
modtage gratis vitamintilskud, der består af
vitamin C, B-vitaminer, vitamin D, folinsyre
og jern. 

• De forenede arabiske emirater. Planlægger
oprettelse af et sundhedscenter, der vil blive
kaldt ”Den naturlige sundhedsby”, til 1,8

milliarder euroer i Dubai, som vil forske i og
fremme alternative helseprogrammer med
henblik på at forbedre befolkningens helb-
redstilstand i de Arabiske Emirater.

• Sydafrika. Den sydafrikanske regering har
erkendt den kritiske rolle sporstoffer spiller
til styrkelse af immunforsvaret og bekæm-
pelsen af infektionssygdomme som f.eks.
tuberkulose og AIDS. Brød vil blive for-
stærket med vitaminer for at beskytte især de
fattigste dele af befolkningen mod
fejlernæring og modtagelighed over for
infektioner. 

• Andre afrikanske lande. Landene i det syd-
lige Afrika, Angola, Lesotho, Malawi,
Mozambique, Swaziland, Zambia, og
Zimbabwe vedtog lignende  sundhedspro-
grammer både nationalt og kommunalt. 

• FN’s levnedsmiddel og landbrugsorgani-
sation (FAO) lancerede en international
kampagne i november 2002 med titlen
”Ernæring er den bedste medicin mod
HIV/AIDS”. 

Ved at implementere sådanne programmer
bruger disse lande videnskabelig information,
der allerede er til rådighed i kampen mod
hjertekarsygdomme, kræft og infektionssyg-
domme - inklusive AIDS. For eksempel viser
undersøgelser offentliggjort i de officielle
afhandlinger i det nationale videnskabsakade-
mi i USA (Proceedings of the US National
Academy of Sciences), at vitamin C er i stand
til at blokere mere end 99% af HIV-virusak-
tiviteter.

Yderligere information samt vigtige undersø-
gelser findes og kan downloades på websiten
nedenfor.

Åbent brev i , søndag den 2. februar 2003

Sådan kan du forbedre dit folks helbredstilstand og splitte det farmaceutiske kartel!  
Slut op om vores kampagne ‘Sundhed for alle inden år 2020’!

• Besøg vor website for at blive bekendt med lignende naturlige sundhedsstrategier i andre lande.
• Informér politikerne og støt din egen regering i implementeringen af naturlige sundhedsprogrammer som fundamentet for et nyt uafhængigt sundhedssystem.
• Kontakt os for at hjælpe med at udvikle lokale og nationale projekter inden for uddannelse, sundhed og sundhedspolitik.
• Kontakt os, hvis du er interesseret i at hjælpe med videre udbredelse af denne livsvigtig sundhedsinformation på dit eget sprog og i dit land.  

Denne offentlige informationsservice betales for af millioner af patienter, der allerede er blevet hjulpet af naturlige sundhedsprogrammer. 
Du kan også støtte denne globale kampagne med pengegaver (se vores website for yderligere information).


