
Offentliggjort i                                den 1. juni 2003

I begyndelsen af det tredje årtusinde står menneskeheden
ved en skillevej. På den ene side er der de seks milliarder
menneskers interesser, der på nuværende tidspunkt bebor
vores planet � foruden alle fremtidige generationers � der
ønsker at leve et værdigt og sundt liv i en fredelig verden.
På den anden side er der en lille koncerninteressegruppe,
der nægter menneskeheden disse grundlæggende men-
neskerettigheder af en eneste grund � økonomiske grå-
dighed. 

I denne situation står vi, dvs. verdensbefolkningen, over
for et valg: Enten fortsætter vi med at acceptere det åg
disse investeringsindustrier påtvinger os med krige og syg-
dom, eller vi frigør os selv fra disse byrder, og begynder
at bygge en verden, grundlagt på principperne for fred,
sundhed og social retfærdighed.

Eller vi erkender, at aldrig tidligere i verdens historie har
vi stået mere sammen om at bevare freden, for at bringe
denne investeringsforretning med 'handel i sygdom' til
ophør, og drage dem, der ofrer fred og sundhed for kon-
cernvinding, til ansvar. 

Derfor har folk fra øst og vest, nord og syd, fra rige og fat-
tige lande, besluttet at skabe en verden med fred, sundhed
og social retfærdighed for os selv og kommende genera-
tioner.

Som vores fundamentale rettigheder bekendtgør vi:

RETTEN TIL FRED. Verdensbefolkningen er fast
besluttet på at forsvare sin ret til fred med alle midler til
dens rådighed. I masseødelæggelsesvåbnenes tidsalder
udgør krig ikke længere et valg til løsning af internatio-
nale konßikter. Vi vil sørge for, at dem der fører krig uden
et udtrykkeligt mandat i international ret vil blive draget
til ansvar og blive tiltalt. Vi vil ikke hvile, før dette er opnå-
et, fordi vi erkender, at dette er den eneste måde at beskyt-
te vores planet mod ødelæggelse på.

RETTEN TIL LIV. Verdensbefolkningen er fast beslut-
tet på at forsvare sin ret til livet med alle fredelige midler
til dens rådighed. Vi vil ikke hvile, før alle faktorer, der for-
korter menneskers levetid på denne planet, er elimineret.
Vi vil bekæmpe sult, fejlernæring og andre faktorer, der
allerede dræber millioner af indbyggere på vores planet
hvert eneste år inklusive spædbørn og børn. Vi vil ligele-
des bringe 'investeringsforretningen i handel i sygdom' til
ophør. Den har ßere menneskers for tidlige død fra syg-
domme, der kan forebygges, på sin samvittighed end alle
menneskehedens krige tilsammen.

RETTEN TIL SUNDHED. Verdensbefolkningen er fast
besluttet på at forsvare sin ret til sundhed med alle midler
til dens rådighed. Vi vil sørge for, at forbyde den farma-
ceutiske 'handel i sygdom' med forsætlig fremme af syg-
domme for koncernvinding verden over. Vi vil drage de
personer til ansvar, der forsætligt fremmer sygdomme, og
de der tilbageholder livsvigtig information om naturlige,
ikke-patenterbare behandlinger.  Ved at bringe sundhed til
vores samfund og implementere nationale sundhedspro-
grammer vil vi fokusere på behandlingsprincipper, der er
effektive, sikre og naturlige. Det primære mål for enhver
sundhedsstrategi er forebyggelse samt udryddelse af syg-
domme.

RETTEN TIL SOCIAL RETFÆRDIGHED. Verdens-
befolkningen er fast besluttet på at forsvare sin ret til soci-
al retfærdighed med alle fredelige midler til dens rådighed.
Vi vil ikke længere acceptere, at to ud af tre indbyggere
på vores planet lever i fattigdom og analfabetisme.  Vi vil
sørge for, at verdensressourcerne omfordeles således, at de
skaffer uddannelse samt et værdigt liv til alle borgere på
vores planet. Vi vil Þnansiere denne omfordeling ved at
bruge de Þnansielle ressourcer, der frigøres ved at bringe
den multibillion dollar store 'handel i sygdom' til ophør og
fra reducerede militæromkostninger. 

Vi erkender, at som en forudsætning for at etablere disse
vigtige menneskerettigheder, skal de interessegrupper, der
fremmer krig og sygdom, tiltales ved internationale dom-
stole for at have ofret millioner af menneskers liv og for
at have begået andre forbrydelser mod menneskeheden.

Dette vil fjerne den sidste forhindring for at verdensbe-
folkningen kan bringe 'Sygdommenes, krigenes og uret-
færdighedens middelalder' til ophør, og begynde at bygge
en 'Ny verden med fred, sundhed og social retfærdighed'.

På vegne af hele verdens befolkning -

Matthias Rath, M.D.

Mere information om hvordan du kan støtte denne forfatning og hjælpe
med at udbrede den kan fås på adressen: www.dr-rath-foundation.org.

FOLKETS PROGRAM
Forfatning for  en ny verden med fred,  sundhed og social  retfærdighed

I dag ved verdens befolkning, at de blev vildledt med hen-

syn til de sande grunde til krigen mod Irak. De politikere, der

startede denne ulovlige krig har mistet al troværdighed. Og

alligevel går visse statsoverhoveder allerede på kompromis

med dem, der fortsætter med at eskalere den internationale

krise. Ved at gøre dette handler de stik imod deres egne bor-

geres ønsker.

I de seneste uger har jeg informeret det amerikanske folk

samt resten af verden om den skjulte dagsorden bag krigen

mod Irak. 

Der er mindst to kamppladser:

KAMPPLADS NR. 1:

Dette er den farmaceutiske investeringsindustris kamp for at

dens �handel i sygdom� vil overleve. Denne kamp er ikke

umiddelbart genkendelig for alle og enhver. Der står ikke blot

millioner eller milliarder af dollar på højkant � men på lang

sigt hundredvis af billioner dollar.

Når først mennesker verden over erkender det organiserede

bedrag, der ligger bag medicinalindustrien, vil de kræve, at

der sættes en stopper for den slags forretning og drage indus-

triens direktører, investorer og politiske tilhængere til ansvar.

For at forhindre at dette sker har denne multibillion dollar

store investeringsforretning brug for en verdensomfattende

undtagelsestilstand og protektionistiske love, der aldrig ville

blive vedtaget i fredstider.

Netop af denne grund er de politiske interessegrupper i gang

med at organisere kampplads nummer to:

KAMPPLADS NR. 2:

Dette er den psykologiske, politiske og militære eskalering

af krisen og krigen på globalt plan. Hovedformålet med

denne strategi er at aßede opmærksomheden fra 'Kampplads

nr. 1', skabe en global psykologisk tilstand af frygt som en

forudsætning for at skrinlægge borgerrettigheder og imple-

mentere protektionistiske love for at vinde hovedkampen.

Det er netop af denne grund, at denne anden kampplads nu

implementeres i det åbne og eskaleres på globalt plan.

Det strategiske mål for disse specielle interesser omkring

Rockefeller investeringsgruppen og deres politiske interes-

segrupper er at eskalere den nuværende internationale krise

til et niveau, hvor der vil blive brugt masseødelæggelsesvå-

ben.

Brugen af masseødelæggelsesvåben ville øjeblikkeligt resul-

tere i en global psykologisk lammelse.

En sådan situation er det eneste scenarium, hvor det ville

være muligt at begrænse borgerrettigheder og etablere de

nødvendige protektionistiske love ikke blot i et enkelt land

� men verden over. 

Derfor lever vi ikke i en efterkrigstid men i en førkrigstid. Og

det er årsagen til at mennesker verden over bliver nødt til at

stå sammen for at forhindre dette i at ske. Det er tid at begyn-

de at bygge en ny verden med fred, sundhed og retfærdighed.

F O R FA T N I N G E N
for en sund og fredelig verden

Mere infor mation:  www.dr-rath-foundation.org
Her kan du også give udtryk for din støtte til �Folkets program� og få lister du kan indsamle underskrifter på i dens støtte.

Matthias Rath, M.D.Matthias Rath, M.D.

HVAD VI, BEFOLKNINGEN, ER NØDT TIL AT GØRE
�Det eneste der er nødvendigt, for at ondskaben kan sejre, er at gode mennesker intet foretager sig.� Edmund Burke, politiker og forfatter (1729-1797)

HVAD ER DER SKET?

Mit åbne brev i New York Times og andre førende inter-
nationale aviser, før krigen i Irak, bidrog til at nå to mål.
For det første hjalp den offentlige afsløring af den far-
maceutiske dagsorden bag denne krig med til at interna-
tional lov nægtede denne krig sit mandat. For det andet
advarede jeg offentligt om, at brugen af masseødelæg-
gelsesvåben kunne blive misbrugt. Hvis der nogen sinde
havde eksisteret en sådan plan, havde min advarsel afslø-
ret sådanne hensigter, og gjort dem for risikable at bruge. 

Derudover anlagde New Yorks generaladvokat kun 11
dage efter at mit første brev blev offentliggjort i New
York Times den 2. februar i år, sag an mod førende medi-
cinalselskaber for svigagtig forretningspraksis. Den 31.
marts kaldte Europas førende ugentlige avis �Der Spie-
gel� den farmaceutiske industri et organiseret svindel-
foretagende, engelsk tv sendte programmet �Dying for
Drugs� (Død ved lægemidler) og den 18. maj offentlig-
gjorde New York Times en banebrydende artikel �Sag-
førere fokuserer nu på sagsanlæg mod medicinalselska-
ber�.

Således tabte Bush administrationen sin troværdighed, på
samme tid som den vandt krigen i Irak militært, og den
er nu ved at tabe hovedslaget, der udkæmpes på vegne af
det farmaceutiske kartel.

FARMAKARTELLETS NÆSTE SKRIDT

Fordi de ikke nåede deres mål under krigen i Irak, vil
disse specielle interessegrupper og deres politiske inter-
essefæller fortsætte med at eskalere den internationale
krise.

Men fordi deres 'slagplan' nu er afsløret, er deres næste
skridt forudsigelige.

Og vigtigst af alt er, at vi, verdensbefolkningen, fordi vi
nu kender deres plan, har en chance for at standse dem.
Deres plan omfatter: 

� Eskalering af krigen � inklusive truslen om at komme
i forkøbet med nuklearangreb - mod Iran, Nordkorea
og andre lande.

� Eskalering af psykologiske bikrige som f.eks. �antiter-
rorkrigen� og den globale skræmmekampagne om
SARS.

� Forsøg på i den amerikanske kongres, at vedtage love
for medicinalselskaber, inklusive dem, der giver immu-
nitet mod sagsanlæg for erstatningsansvar i forbindelse
med fremstilling af lægemidler under paraplyen Sik-
ring af hjemlandet (Homeland Security).

Hvis befolkningen i USA tillader disse planers videre
fremgang, bringes frie og demokratiske valg i november
2004 i fare.

Indtil da bør alle fredsforhandlinger testes, for at se om
de er ærligt ment eller blot endnu et bedrag. 

DET VI SKAL GØRE NU

Skride til sundhedshandling:

Medicinalindustrien fremmer udbredelse af sygdomme �
ikke deres forebyggelse.

Der Þndes effektive, naturlige, ikke-patenterbare altena-
tiver behandlinger for ßere og ßere sygdomme.

Hver eneste familie, hver eneste lægepraksis, hospital
eller sundhedssystem, der bruger naturlige behandling-
er, hjælper til at forbedre sundhed og reducere afhæng-
ighed af den farmaceutiske investeringsforretning. Hele
lande flytter allerede fokus for deres nationale sund-
hedssystem over på forebyggende forholdsregler inklu-
sive naturlig og ernæringsmæssig helse.

Med hver eneste dollar mindre mindskes denne interes-
segruppes evne til at manipulere den offentlige mening
og til at købe politisk indßydelse. Hver eneste dollar min-
dre til det farmaceutiske kartel, gør den næste krig min-
dre sandsynlig.

Skride til politisk handling:

� Dele denne information med andre.

� Støtte �Folkets program� og begynde implemente-
ring af den i dit samfund.

� Forlange af dine politiske repræsentanter, at de skal
implementere �Folkets program.�

KOM TIL HAAG

Folkets program vil blive formelt præsenteret ved en
international konference i Haag i Holland den 14. � 15.
juni, 2003. 

Haag er byen, hvor FN�s internationale kriminaldomstol
(ICC) er blevet oprettet.

Denne internationale konference er åben for offentlighe-
den. Du kan besøge vores website for mere information
samt for-registrering.

Dr. Rath foran ICC i Haag

48 timer efter at denne meddelelse blev offentliggjort besluttede det engelsek parlament, at der skulle foretages en official undersøgelse af berettigelsen bag Irak krigen.


