
M illioner af mennesker verden over er ved at
blive opmærksom på det faktum, at den

farmaceutiske industri er en investeringsindustri
baseret på bibeholdelse af sygdom.
Den farmaceutiske investeringsindustris overle-
velse trues af fire hovedfaktorer:

1 Uløselig forretningskonflikt. I sagens natur er
den farmaceutiske investeringsindustri en ‘han-

del i sygdom’. Dens grundlag bygger på at nye syn-
tetiske lægemidler, der alene er rettet mod symp-
tomer, men ikke eliminerer den tilgrundliggende
årsag til sygdom, kan patenteres. Den fortsatte til-
stedeværelse af sygdomme og deres udbredelse er en
forudsætning for yderligere vækst inden for indu-
strien. Forebyggelse og udryddelse af sygdomme
underminerer industriens økonomiske grundlag.

2 Uløselige retslige konflikter. En bølge af
sagsanlæg fra patienter som følge af de dødbrin-

gende bivirkninger fra farmaceutiske produkter truer
med at lamme industrien. Der er ikke nogen ende på
disse sagsanlæg i syne, da bivirkninger fra lægemid-
ler er den fjerdestørste dødsårsag i den industriali-
serede verden (Journal of the American Medical
Association, 1. april, 1998). Bivirkninger fra lægemi-
dler dræber flere amerikanere hvert år end Anden
Verdenskrig og Vietnamkrigen tilsammen.

3 Uløselige etiske konflikter.  Den farmaceutiske
industri står over for en iboende konflikt mellem

bibeholdelse af profit fra patentgebyrer og opfyldelse
af menneskers sundhedsbehov. I udviklingslandene
har lægemidlers rentabilitet været en betydelig faktor
i udbredelsen af AIDS og andre epidemier.

4 Uløselige videnskabelige konflikter. Frem-
skridt inden for vitaminforskning, cellemedicin

og naturlig sundhed muliggør kontrol med vore dages
mest udbredte sygdomme. Disse sikre, effektive og
prisbillige naturlige behandlingsformer fokuserer på
forebyggelse og udryddelse af sygdomme – ikke blot
lettelse af symptomer. Dette faktum samt den lave
rentabilitet ved disse ikke-patenterbare naturlige
metoder truer den farmaceutiske investeringsindu-
stris økonomiske grundlag.

S elvom mange hændelser førte til den aktuelle
krise, var ingen af dem så stor en trussel for

hele den farmaceutiske industris overlevelse som
skandalen omkring Bayer’s kolesterolredu-
cerende lægemiddel Baycol.

I august 2001 blev Bayer nødt til at trække deres
førende nye middel Baycol tilbage, fordi mere end
50 mennesker allerede var døde af at indtage det,
og mere end 6 millioner patienter var i fare som
følge af de dødbringende bivirkninger fra rabdo-
myolyse (muskelvævsopløsning). Det britiske mul-
tinationale farmaceutiske selskab Smith Kline
Beecham (SKB) var Bayer’s globale marketing-
partner.

Bayer – et århundreder gammelt flagskib for den
farmaceutiske industri – og det britiske SKB –
verdens næststørste producent af lægemidler –
stod over for lammende sagsanlæg og andre katas-
trofale økonomiske følger:

• Mere end 7.000 patienter, der har taget Baycol,
fra overalt i verden har enkeltvis og kollektivt lagt
sag an mod lægemiddelproducenterne.

• Regeringsmyndigheder lagde kriminalsag an
mod direktørerne for disse farmaceutiske selskaber
for grov uagtsomhed. Disse direktører kendte til de
dødbringende bivirkninger, samtidig med at de
fortsatte med at presse på for anvendelse af højere
doser.

• Investorer mistede milliarder af dollars i aktie-
værdi, hvilket truede disse selskabers overlevelse.

B Baycol-skandalen var kun begyndelsen af en
‘dominoeffekt’. I løbet af ganske få uger stod

mange multinationale selskaber over for sagsanlæg
fra patienter, der led under alvorlige bivirkninger fra
indtagelse af andre farmaceutiske midler
(betablokkere, calciumantagonister, østrogenerstat-
ning osv.).

Kort sagt stod den farmaceutiske industri over for
den samme grumme skæbne som tobaksindu-
strien, idet hele stater og nationer lagde sag an
mod disse selskaber for milliarder i skadeserstat-
ning. I august 2001 syntes den farmaceutiske
industris endeligt nærmere en nogen sinde.

M Men så standsede alting den 11. september
2001. På denne dag vendte den globale

opmærksomhed sig væk fra den krise denne
industri stod over for.

Siden da har Bush-administrationens hovedmål
været at sikre den farmaceutiske industris overle-
velse ved at:

• Forsøge at overvinde de uløselige videnskabeli-
ge konflikter. Bush-administrationen går i spidsen
for den farmaceutiske industris internationale for-
søg på at forbyde behandling med naturmidler ver-
den over ved at misbruge FN’s ‘Codex
Alimentarius’ (fødevarenormer) kommission.

• Forsøge at overvinde de uløselige etiske konflik-
ter. Det seneste ‘hjælpe’-program til bekæmpelse
af AIDS i udviklingslandene er et 15 milliarder
dollar tilskudsprogram til producenterne af læge-
midler.  Samtidig med at denne plan tilsidesætter
effektive naturlige behandlingsmetoder til bekæm-
pelse af immuninsufficiens, bevarer den også den
økonomiske afhængighed af medicinalvarevirk-
somheder.

• Forsøge at overvinde de uløselige retslige kon-
flikter. En hovedbestemmelse i loven til sikring af
hjemlandet, giver farmaceutiske virksomheder
immunitet mod erstatningkrav i forbindelse med
nuværende og fremtidige produkter. Andre planer
om en reform med hensyn til søgsmål i forbindel-
se med medicinalvarer omfatter begrænsning af
produktansvarligheden for medicinalvarevirksom-
heder.

• Forsøge at overvinde den uløselige forretnings-
konflikt. Denne konflikt kan ikke løses, fordi den
i sagens natur vil destruere den farmaceutiske
“handel i sygdom”. Den eneste chance for at
denne industri kan overleve er protektionistiske
love, der kunstigt bevarer den farmaceutiske indu-
stris kontrol og dens globale sundhedsmonopol.

Krigen mod Irak handler ikke primært om at
bekæmpe ‘terrorisme’ eller underlægning af olie-
felter. Den udgør en del af de farmaceutiske/petro-
kemiske investeringsgruppers langsigtede strategi
om at skabe en psykologisk angsttilstand for at
bevare global kontrol.

Langsigtede internationale konflikter, krige –
endog brugen af masseødelæggelsesvåben – kan
bruges til at opnå dette mål og undertrykke en-
hver opposition.

Denne krig er ikke et tegn på styrke – men på
desperation.

Mr Bush - Denne 
krig er ikke et tegn 
på styrke, men på 
desperation!

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

“Mr Bush, i menneskehedens navn: Stands denne krig!”
Matthias Rath, M.D.

Åbent brev fra Dr. Matthias Rath
til USA’s præsident George Bush
og til hele verdens befolkning!

Dr. Matthias Rath er den læge og forsker, der ledte
gennembruddet inden for naturlig kontrol med hjer-
tekarsygdomme og kræft. Han er medlem af New
York Academy of Sciences og andre navnkundige
videnskabelige organisationer. For 10 år siden
udtalte den afdøde Dr. Linus Pauling, modtager af
nobelprisen for kemi og fred: "Dine opdagelser 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. På det tidspunkt
skal du rejse dig!" – Tidspunktet er kommet. –

11. september 2001

2.600 uskyldige mennesker døde i denne
tragedie. Det samme antal mennesker dør
af bivirkninger fra receptpligtig medicin
hver ti dage (Kilde: JAMA, 15. april 1998).

“Som den læge og videnskabsmand, der havde det privilegium, at gøre udryddelsen af hjertekarsygdomme mulig
ved brug af naturlige midler og således redde millioner af liv, spørger jeg Dem: Er det muligt, at denne krig ikke
handler om at bekæmpe ‘terrorisme’ eller underlægge sig oliefelter, men om at beskytte den største investerings-
industri – den farmaceutiske industri – mod sammenbrud?

ERFARINGER FRA HISTORIEN

For 70 år siden rystede en hændelse verden og bered-
te vejen for den sidste Verdenskrig. Den 27. februar
1933 blev der sat ild på den tyske rigsdag.

Den officielle version, at ‘terrorister’ havde ledet angre-
bet, blev snart draget i tvivl udenlands.

I dag er det et faktum, at rigsdagsbranden forsætligt blev
brugt som et påskud, og at de efterfølgende ‘styrkelseslo-
ve’ allerede var blevet udfærdiget på forhånd. 

Efter nedbrændingen i rigsdagen:
• blev borgerrettighederne ophævet, 
• styrkelseslove blev vedtaget, inklusive “Lov til
sikring af hjemlandet” (“Schutz von Heim und
Reich”).

Angrebet på rigsdagen i 1933 lagde retsgrundlaget for
12 års diktatur og Anden Verdenskrig. De, der nød
størst udbytte var IG-Farben, det største europæiske
petrokemiske kartel, der ønskede kontrol med oliein-
dustrien og den kemiske industri verden over.

I Nürnberg-processen i 1946/47 blev dette kartel anklaget
for ‘erobring’, ‘røveri’ og ‘slaveri’ og – som resultat –
blev det opdelt i Bayer, BASF og Hoechst.

Denne krigsret fastslog, at uden disse koncerner ville
Anden Verdenskrig ikke have været mulig. Den ame-
rikanske hovedanklager Telford Taylor udtalte: “Hvis
deres skyld ikke bringes for dagen, vil de gøre endnu
mere skade på fremtidige generationer.”

Både dengang og nu er millioner af anstændige men-
nesker i fare for at blive ført på vildspor af deres egne
regeringer. Og de der ikke lærer af historien er dømt
til at gennemleve det igen!”

27. februar 1933
- For 70 år siden - 

Den tyske rigsdag blev sat i brand. Denne
hændelse gav påskud til transformationen af
et demokrati til et diktatur på vegne af den
største europæiske koncernvirksomhed.

Åbent brev i                            , 28. februar 2003

Denne offentlige informationsservice betales for af millioner af patienter, der allerede er blevet hjulpet af naturlige sundhedsprogrammer.


