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I de seneste år er medicinalindustrien blevet afsløret som en ’investeringsforretning i syg-
dom’, der er flere trillioner dollar værd, og hvis fremtid er afhængig af den fortsatte udbre-
delse af sygdom.

I. FARMAKARTELLETS MÅL:
Cementering af den globale kontrol med dets ’investeringsforretning i sygdom’
Selve medicinalindustriens eksistens er truet på nuværende tidspunkt. Erstatningskrav
fra de dødbringende bivirkninger fra et enkelt lægemiddel er ved at fælde Bayer, denne
industris flagskib. Den deraf følgende ’dominoeffekt’ ville uundgåeligt lamme denne
jordens største investeringssektor. På samme tid tilbyder videnskabelige fremskridt i
ikke-patenterbar naturlig sundhed effektive, sikre og prisbillige alternativer til det multi-
trillion dollar store marked for patenterede lægemidler.

II. MIDLERNE TIL AT NÅ DETTE MÅL:
• Vinde kontrol over medicinalindustriens globale interesser via koncernprotek-

tionistiske love og ved at begrænse menneskerettighederne. Denne kontrol kan kun
udøves med drastiske love verden over, som f.eks. at give medicinalvirksomhederne
immunitet, begrænse patienternes ret til krav om skadeserstatning, indskrænke infor-
mationsfriheden og eliminere en af de vigtigste borgerrettigheder – fri adgang til effek-
tiv, sikker, ikke-patenterbar og prisbillig naturlig sundhed. Alt dette forgår i USA i disse
dage. 

• Skabe en psykologiske tilstand af frygt - globalt – for at forberede scenen for disse
love – verden over. Denne globale frygt kan kun skabes i en krig, der omfatter brugen
af masseødelæggelsesvåben som f.eks. atombomber, biologiske eller kemiske våben. 

III. FORUDSÆTNINGER FOR AT NÅ DETTE MÅL:
• Opbakning internationalt. En så farlig strategi kan kun fungere, hvis den bakkes op

af international lov eller organisationer som f.eks. FN. Mangler denne opbakning, fej-
ler strategien uomgængeligt, fordi den psykologiske skræk for en atom-  eller biologisk
krig ikke længere kan retfærdiggøres eller lægges andre til skyld. Enhver krig uden for
international lov kan ikke længere bruges til at forsvare indskrænkning af borgerrettig-
heder og vil give bagslag mod dem, der anstiftede den.  

• Absolut hemmeligholdelse. Den vigtigste forudsætning for at denne strategi kan lyk-
kes er hemmeligholdelse. Under ingen omstændigheder må den blive afsløret i forvejen.

Da 1). der ikke er nogen international berettigelse for denne krig og  2). farmakar-
tellets plan nu er offentligt kendt, er begge forudsætninger fejlet, og de kan ikke læng-
ere nå deres mål. Hvis der påbegyndes en atom-, biologisk eller kemisk krig, vil mil-
lioner af mennesker blive ofret, uden at farmakartellet når sit mål!

Hver eneste familie i USA, Storbritannien og alle andre steder i verden bør være
opmærksom på dette og handle straks!  

ERFARINGER FRA HISTORIEN

En dag vil disse politikere, der stadig støtter denne krig uden et internationalt
mandat, måske blive draget til ansvar af domstole inklusive Verdensdomstolen
for krigsforbrydelser i Haag, der blev indviet den 11. marts i år.

Nu kan ingen længere sige ‘Jeg vidste ikke noget om det’ eller ‘Jeg fulgte kun
ordrer.’

George Bush og Tony Blair er ledere af de to
førende lande inden for eksport af medicinal-
varer. To ud af tre lægemidler, der sælges hvor
som helst i verden, kommer fra disse to lande.
Medicinalindustrien / den petrokemiske indus-
tri var en af hovedbidragsyderne til deres valg-
kampagner.

D enne krig er hverken et kald eller en ‘mission fra Gud’ – den
er Din Krig!

Din Krig strider imod seks milliarder menneskers interesse!

Din Krig er imod mere end 180 FN-landes erklærede vilje!

Din Krig er imod international lov! Den kan ikke forsvares – hver-
ken moralsk eller etisk!

Din Krig er imod et overvældende flertal af amerikaneres vilje.
Mange af disse bifalder kun fordi du sendte deres sønner og døtre
ud på slagmarken. Ingen tror på meningsmålingerne!

Din Krig strider imod hver eneste amerikaners interesse, fordi den
vil blive udkæmpet med masseødelæggelsesvåben. I en angrebs-
krig, der involverer atom- eller biologiske våben – og som ikke har
verdenssamfundets opbakning – bærer du som anstifter hele ansva-
ret. Uanset hvilke masseødelæggelsesvåben, uanset hvor og på hvil-
ken side – vil det amerikanske folk, og hele verden pege på dig.

M en verden kender også det sande motiv for Din Krig: Denne
krig er i medicinalindustriens og olieindustriens interesse!

Din Krig tjener investeringsgruppernes interesse, der står bag begge
disse industrier, nemlig den Rockefeller-financierede trilaterale
kommission*, der banede vejen for din politiske karriere. Din Krig
er deres Krig!
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* New York Times, 13. september 1998
‘Is There a Role for Another Bush?’

”Dette offentlige informationsarbejde er betalt for at hundredetusindvis af patienter, som allerede er blevet hjulet af natursundhedsprogrammer”.


