Klagemål mod folkedrab og andre forbrydelser mod menneskeheden begået i
forbindelse med den farmaceutiske “handel i sygdom” og den nylige krig mod
Irak

Indledning
Kartellet
Anklagepunkterne i dette klagemål angår hovedsageligt to kriminelle områder:
•
•

Folkedrab og andre forbrydelser mod menneskeheden begået i forbindelse med den
farmaceutiske handel i sygdom.
Krigsforbrydelser og aggression samt andre forbrydelser mod menneskeheden begået i
forbindelse med den nylige krig mod Irak og den internationale eskalering i retning af en
verdenskrig.

Disse to kriminelle områder er direkte beslægtede og forbundet af en enkelt faktor: De begås i de
samme koncerninvesteringsgruppers og deres politiske interessenters navn og interesse. Med
henblik på at etablere beviset og vise de anklagedes fælles motiver, er det nødvendigt at give en kort
historisk redegørelse.
I løbet af det 20. århundrede blev den farmaceutiske industri opbygget og organiseret med det mål
at kontrollere sundhedsplejesystemerne overalt i verden ved systematisk at erstatte ikkepatenterbare behandlingsmetoder med patenterbare og derfor rentable syntetiske lægemidler. Denne
industri udviklede sig ikke naturligt. Tværtimod var det en investeringsbeslutning taget af en
håndfuld velhavende og skrupelløse iværksættere. De definerede med forsæt menneskekroppen som
deres marked med henblik på at frembringe yderligere rigdom.
Denne investeringsindustris drivkraft var Rockefeller Group. De kontrollerede allerede mere end
90% af den petrokemiske handel i USA ved overgangen fra det 19. til det 20. århundrede, og de var
på udkig efter nye globale investeringsmuligheder. En anden investeringsgruppe, der var aktiv på
dette felt, blev grundlagt omkring Rothschild-finansieringsgruppen.

Kartellet og den anden verdenskrig
Næstefter Rockefeller’s Standard Oil (nu kaldet EXXON) var den største
farmaceutiske/petrokemiske kæmpekoncern i løbet af første halvdel af det 20. århundrede IG
Farben-koncernen med hovedsæde i Tyskland. Denne kæmpekoncern var den allervigtigste faktor
på Hitlers politiske vej mod magten og deres fælles erobring af Europa og verden. Rent faktisk var
den anden verdenskrig en angrebskrig, der blev planlagt , påbegyndt og udført på
planlægningsbordet hos IG Farben. IG Farben var moderselskabet for IG Auschwitz, det kemiske
kartels største industrianlæg uden for Tyskland. En stor del af dette kartels velstand blev skabt
gennem slavers hårde arbejde og lidelser, herunder fanger fra Auschwitz-koncentrationslejren. IG
Farben støttede og udnyttede de skrupelløse politiske herskere i Tyskland som deres villige værktøj
i deres stræben efter økonomisk dominans over Europa og resten af verden.

IG Farben var den største aktieejer i Rockefeller’s Standard Oil og omvendt. De allieredes sejr over
Nazi-Tyskland på det tidspunkt afbrød IG Farben’s planer om at blive verdens førende
farmaceutiske og petrokemiske kæmpekoncern. På samme tid blev Standard Oil og de andre
farmaceutiske/petrokemiske koncerner i Rockefeller-konsortiet denne industris kontrollerende
finansieringsgruppe og har været det lige siden.
I Nürnberg-processen i 1947 mod lederne af IG Farben-kartellet blev flere af dem erklæret skyldige
i og straffet for forbrydelser mod menneskeheden, herunder massemord, plyndring og andre
forbrydelser. Nürnberg-processen opdelte desuden IG Farben-kartellet i datterselskaberne Hoechst,
Bayer og BASF. Nu om dage er hvert af disse selskaber større end moderselskabet IG Farben var på
det tidspunkt.
I dag er USA og Storbritannien verdens førende nationer inden for eksport af farmaceutiske
produkter. Det er et faktum, at to ud af tre farmaceutiske lægemidler, der p.t. markedsføres globalt,
kommer fra koncerner i disse to lande.

Grundtrækkene i den farmaceutiske industri
De anklagede er ansvarlige for flere hundrede millioner menneskers død, og mennesker dør fortsat
af hjerte-kar-sygdomme, kræft og andre sygdomme, der kunne være forhindret og for en stor dels
vedkommende udryddet for lang tid siden.
Disse millioner af menneskers alt for tidlige død skyldes hverken tilfældigheder eller
forsømmelighed. Dette er blevet forsætligt og systematisk organiseret på vegne af den
farmaceutiske industri og dens investorer med det ene formål at udvide et globalt
lægemiddelmarked, der er billioner af dollar værd.
Markedet for den farmaceutiske industri er menneskekroppen, og dens udbytte af investeringerne
afhænger af, at sygdomme fortsætter og udbredes. Dens profit er afhængig af patenterbare
lægemidler, der gør denne industri til den mest indbringende industri på jorden.
I modsætning hertil vil forebyggelse og udryddelse af enhver sygdom betydeligt reducere eller
fuldstændigt eliminere markedet for farmaceutiske lægemidler. Det er grunden til, at de
farmaceutiske koncerner systematisk har lagt hindringer i vejen for forebyggelsen og udryddelsen af
sygdomme.
Til at begå disse forbrydelser bruger de farmaceutiske koncerner et netværk af udøvere og
medskyldige inden for videnskab, medicin, massemedier og politik. Hele nationers regeringer
manipuleres eller styres af lobbyister og tidligere direktører fra den farmaceutiske industri. I årtier
er hele nationers lovgivning blevet korrumperet og misbrugt for at fremme denne mange-billiondollar store “handel i sygdom”, hvilket har sat flere hundrede millioner uskyldige patienters og
menneskers liv og helbred på spil.

En forudsætning for den farmaceutiske industris fremgang
som en succesrig

investeringsforretning var elimineringen af konkurrence fra ufarlige og naturlige
behandlingsmetoder, fordi disse ikke er patenterbare og deres overskudsmargin er lille. Derudover
kan disse naturlige behandlingsmetoder effektivt hjælpe med at forebygge og udrydde sygdomme
som følge af deres vigtige roller i cellemetabolismen.
Som resultat af den systematiske eliminering af naturlige behandlingsmetoder og overtagelsen af
sundhedsplejesystemerne i de fleste lande i verden, har den farmaceutiske industri gjort millionvis
af mennesker og næsten alle nationer afhængige af dens investeringsforretning.

Farmaceutisk industri som et organiseret svindelforetagende
Den farmaceutiske industri tilbyder “sundhed” til millionvis af patienter – men leverer ikke varen. I
stedet leverer den produkter, der blot letter symptomerne, mens den fremmer de tilgrundliggende
sygdomme som en forudsætning for dens fremtidige forretning. For at dække over bedrageriet
bruger industrien dobbelt så mange penge på at skjule dette, som den gør på forskning i fremtidige
behandlingsmetoder.
Dette organiserede bedrag er årsagen til, at denne investeringsforretning kunne fortsætte i næsten et
helt århundrede bag et strategisk anlagt røgslør som menneskehedens “velgører”. 6 milliarder
menneskers liv samt de fleste af verdens økonomier holdes som gidsler af denne industris
kriminelle trafik.

Afsløring af den farmaceutiske “handel i sygdom”
I det seneste årti har jeg stået i spidsen for forsøg på at demaskere verdens største
investeringsindustris organiserede bedrag. Jeg har været medvirkende til at påpege, at den største
forhindring for forbedring af hele verdensbefolkningens helbred er selve den farmaceutiske industri
– og dens beskaffenhed af investeringsindustri drevet frem af udbredelsen af sygdom.
Som videnskabsmand var jeg så heldig at opdage den sande årsag til hjerte-kar-sygdomme og andre
kroniske sygdomme. Sammen med mine kolleger og andre har jeg også været med til at
dokumentere de effektive, naturlige og ikke-patenterbare alternativer til den farmaceutiske ”handel i
sygdom”. Identifikationen af de naturlige molekyler, der optimerer cellestofskiftet, gør det muligt
for menneskeheden at forebygge og stort set udrydde de fleste af vore dages mest almindelige
sygdomme, herunder hjerte-kar-sygdomme, kræft og mange andre.

Baggrunden for den nuværende internationale krise og
angrebskrigen mod Irak
Fire hovedfaktorer truer på nuværende tidspunkt den farmaceutiske industris overlevelse og dermed
selve grundlaget for en langsigtet investeringsindustri, der er flere hundrede billioner dollar værd:
1. Uløselige retskonflikter, der resulterer i en lavine af kollektive søgsmål mod mange
farmaceutiske koncerner for produktansvarlighed.

2. Uløselige videnskabelige konflikter som følge af gennembruddene inden for naturlige, ikkepatenterbare behandlingsmetoder, der er effektive og som stort set ville udrydde sygdomme
som et marked.
3. Uløselige etiske konflikter, der resulterer i tab af troværdighed for hele den farmaceutiske
industri som følge af det faktum, at deres ublu patentafgifter begrænser langt de fleste
menneskers adgang til medicin og udsætter millionvis af mennesker for risikoen for en alt
for tidlig død.
4. Uløselige koncernkonflikter. Demaskering af den farmaceutiske forretningsmodel som et
organiseret bedrageri.
I årtier har farmakartellet gjort sig de størst mulige anstrengelser for at beskytte sin globale handel
med patenterede lægemidler og forbyde udbredelsen af konkurrerende ikke-patenterbare
sundhedsalternativer. Denne indsats ydes på internationalt niveau gennem infiltration af
Europaparlamentet og misbrug af WHO og andre FN-organisationer.
Nu hvor den største investeringsindustri på jorden afsløres som et organiseret svindelforetagende –
hjemsøgt af titusinder af ansvarlighedsretssager – fungerer øjeblikkelige og globale
industribeskyttelseslove som en absolut nødvendig foranstaltning for at dække over disse
forbrydelser og for at cementere den kontrol over menneskesundheden verden over, som denne
investeringsforretning med dens “handel i sygdom” fortsat udøver.
Disse vidtrækkende beskyttelseslove for et organiseret svindelforetagende indebar indskrænkninger
af borgerrettigheder og andre drastiske forholdsregler, der ikke kunne indføres i fredstid.
Indførelsen af disse forholdsregler krævede eskalering af en international krise og en række
militærkonflikter, der med forsæt indregner brugen af masseødelæggelsesvåben og udløsning af en
verdenskrig. Kun da ville der foreligge en global psykologisk situation, der ville muliggøre
opgivelse af borgerrettigheder, vedtagelse af militærundtagelsestilstand samt global indførelse af
beskyttelseslove, der giver de anklagede ret til at fortsætte deres “handel i sygdom” samt andre
forbrydelser.
I denne situation blev den farmaceutiske industri den allerstørste koncerndonor til George Bushs
valgkampagne med henblik på at udøve direkte indflydelse på den stærkeste politiske og militære
magt i verden. Med valget af George Bush fik Rockefeller-investeringsgruppen direkte adgang til
Det Hvide Hus, Pentagon og de politiske beslutninger, der tages dér. En lignende indflydelse blev
udøvet af Rothschild-gruppen på Tony Blairs regering i Storbritannien.
Derfor kom det ikke som nogen overraskelse, at de to største eksportnationer for farmaceutiske
produkter, USA og Storbritannien, gik i spidsen for den nuværende internationale krise og
igangsatte krigen mod Irak. Den angivelige grund til denne krig blev præsenteret for befolkningen i
USA, Storbritannien og resten af verden under falske forudsætninger om en global kamp mod
”terrorisme”, eliminering af tvivlsomme regeringer og korstoget mod spredning af
masseødelæggelsesvåben.
Således er de samme koncerninteressegrupper og de samme politiske interessenter, der er ansvarlige
for millionvis af dødsfald gennem den fortsatte handel i sygdom, nu også ansvarlige for at sætte
titusindvis af uskyldige irakiske borgeres liv på spil og for at forårsage unge amerikanske, britiske
og andre soldaters død. De er ansvarlige for at starte og føre en angrebskrig mod Irak uden et

internationalt mandat. De er ansvarlige for underkuelse, plyndringer og andre forbrydelser, der for
tiden begås i det besatte Irak.
Hvis disse interessegrupper og deres politiske interessenter ikke øjeblikkeligt drages til ansvar
for disse forbrydelser, vil de sandsynligvis fortsætte eskaleringen af den internationale krise,
hvor der i sidste ende er risiko for en krig med masseødelæggelsesvåben.
I denne kritiske og historiske situation henleder jeg anklageren for den internationale
kriminaldomstols opmærksomhed på disse forbrydelser mod menneskeheden, disse
krigsforbrydelser og angrebsforbrydelser samt folkedrab, og henstiller til ham på det
indstændigstem at han griber øjeblikkeligt ind for at forhindre yderligere forbrydelser samt
den største katastrofe - en verdenskrig.
Hver eneste person, regering, koncern eller organisation fra hvor som helst i verden, der har
måttet lide som følge af disse forbrydelser eller ønsker at bringe disse forbrydelser til ophør,
opfordres til at slutte op om dette klagemål.

Tiltalepunkter
Tiltalepunkterne i dette klagemål angår forbrydelser inden for to hovedfelter:
•
•

Forbrydelser begået gennem den farmaceutiske “handel i sygdom”, herunder folkedrab og
andre forbrydelser mod menneskeheden.
Forbrydelser i forbindelse med krigen i 2003 mod Irak og den internationale eskalering mod
en verdenskrig, herunder krigs- og angrebsforbrydelser så vel som andre forbrydelser mod
menneskeheden.

Disse to kriminelle områder er direkte forbundet, fordi forbrydelserne begås på vegne af de samme
koncerninvesteringsgrupper og deres politiske interessenter så vel som i disses interesse. De
anklagede tiltales for de mest alvorlige forbrydelser begået mod hele menneskeheden og er derfor
underlagt principperne for international retsforfølgning.

1. Forbrydelser begået i forbindelse med den farmaceutiske
"handel i sygdom"
1.1. Folkedrab
De anklagede er skyldige i folkedrab, for hvilket de kan retsforfølges ifølge artikel 6 i ICCvedtægterne. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, følgende specifikke forbrydelser:
1.1.1. Folkedrab ved drab
(Artikel 6a)
1.1.2. Folkedrab ved påføring af alvorlig fysisk eller psykisk lidelse (Artikel 6b)
1.1.3. Folkedrab ved forsætligt at påføre livsbetingelser, der er
(Artikel 6c)
beregnet til at bevirke fysisk tilintetgørelse

1.2. Forbrydelser mod menneskeheden
De anklagede er skyldige i folkedrab, for hvilket de kan retsforfølges ifølge artikel 7 i ICCvedtægterne. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, følgende specifikke forbrydelser:
1.2.1. Forbrydelse mod menneskeheden ved drab
1.2.2. Forbrydelse mod menneskeheden ved udryddelse
1.2.3. Forbrydelse mod menneskeheden ved underkuelse
1.2.4. Forbrydelse mod menneskeheden ved alvorlig berøvelse
af fysisk frihed
1.2.5. Forbrydelse mod menneskeheden ved andre
umenneskelige handlinger

(Artikel 7a)
(Artikel 7b)
(Artikel 7c)
(Artikel 7e)
(Artikel 7k)

Resume over dokumentationen for tiltalepunkterne med hensyn til forbrydelserne i
forbindelse med den farmaceutiske "handel i sygdom" (tiltalepunkt 1.1. - 1.2.)
1. De anklagede bibeholder forsætligt og systematisk hjerte-kar-sygdomme, herunder højt
blodtryk, hjertestop, diabetiske komplikationer og andre sygdomme, kræft,
infektionssygdomme inklusive AIDS, osteoporose og mange andre af vore dages mest
almindelige sygdomme, der erkendes stort set at kunne forebygges med naturlige midler. De
anklagede har med forsæt forårsaget unødige lidelser og for tidlig død for flere hundrede
millioner mennesker.
2. De anklagede forhindrer systematisk og med forsæt udryddelsen af hjerte-kar-sygdomme,
kræft og andre sygdomme ved at lægge hindringer i vejen for og blokere for udbredelsen af
livsvigtig information om sundhedsfordelene ved naturlige, ikke-patenterbare
behandlingsmetoder. Dermed har de anklagede med forsæt forårsaget yderligere unødige
lidelser og for tidlig død for flere hundrede millioner mennesker.
3. De anklagede udbreder med forsæt og systematisk eksisterende sygdomme og skaber nye
sygdomme ved at fremstille og markedsføre lægemidler med kortsigtet symptomatisk
lindring, men med kendte og skadelige langsigtede bivirkninger. Dermed har de anklagede
med forsæt forårsaget yderligere unødige lidelser og for tidlig død for flere hundrede
millioner mennesker.
Mere indgående detaljer findes i bevisførelsen nedenfor.

2. Specifikke forbrydelser i forbindelse med krigen mod irak
og den nuværende internationale krise
2.1. Folkedrab
De anklagede er skyldige i folkedrab, som de kan retsforfølges for ifølge artikel 6 i ICC-statutterne.
Ifølge betingelserne i denne statut betyder folkedrab en hvilken som helst af følgende handlinger
begået med den hensigt helt eller delvist at tilintetgøre en national, etnisk, racemæssig eller religiøs
gruppe. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, følgende specifikke kriminelle tiltalepunkter:
2.1.1. Folkedrab ved drab

(Artikel 6a)

2.1.2. Folkedrab ved påføring af alvorlig fysisk eller psykisk lidelse (Artikel 6b)
2.1.3. Folkedrab ved forsætligt at påføre livsbetingelser, der er
(Artikel 6c)
beregnet til at bevirke fysisk tilintetgørelse
2.2. Forbrydelser mod menneskeheden
I henhold til betingelserne i artikel 7 i Rom-statutten betyder forbrydelser mod menneskeheden en
hvilken som helst af følgende handlinger, når de begås som del af et omfattende eller systematisk
angreb rettet mod en civilbefolkning, der kender til angrebet. Dette omfatter, men er ikke begrænset
til, følgende specifikke kriminelle tiltalepunkter:
2.2.1. Forbrydelser mod menneskeheden ved drab

(Artikel
7a)
2.2.2. Forbrydelser mod menneskeheden ved udryddelse
(Artikel
7b)
2.2.3. Forbrydelser mod menneskeheden ved underkuelse
(Artikel
7c)
2.2.4. Forbrydelser mod menneskeheden ved deportation eller
(Artikel
tvangsforflyttelse af en befolkningsgrup
7d)
2.2.5. Forbrydelser mod menneskeheden ved fængsling eller anden
(Artikel
alvorlig berøvelse af fysisk frihed
7e)
2.2.6. 2.2.6. Forbrydelser mod menneskeheden ved andre umenneskelige (Artikel
handlinger af en lignende art, der forsætligt påfører stor lidelse eller
7k)
alvorlige skader på kroppen eller det psykiske eller fysiske helbred.
2.3 Krigsforbrydelser
I henhold til betingelserne i artikel 8 i Rom-statutten betyder krigsforbrydelser alvorlige brud på
Geneve-konventionen af 12. august 1949 (Geneve-konventionen om behandling af krigsfanger,
Geneve-konventionen til beskyttelse af civilbefolkningen i krigstider). Krigsforbrydelser i henhold
til betingelserne i statutten omfatter derfor, men er ikke begrænset til:
2.3.1. Krigsforbrydelsen: Overlagt drab
2.3.2. Krigsforbrydelsen: Tortur

(Artikel 8(2)(a)(i))
(Artikel 8(2)(a)(ii)1)
2.3.3. Krigsforbrydelsen: Umenneskelig behandling
(Artikel 8(2)(a)(ii)2)
2.3.4. Krigsforbrydelsen: Brug af biologiske eksperimenter
(Artikel 8(2)(a)(ii)3)
2.3.5. Krigsforbrydelsen: Overlagt påføring af stor lidelse
(Artikel
8(2)(a)(iii))
2.3.6. Krigsforbrydelsen: Tilintetgørelse og beslaglæggelse af (Artikel
ejendom
8(2)(a)(iv))
2.3.7. Krigsforbrydelsen: Frakendelse af en retfærdig rettergang (Artikel
8(2)(a)(vi))

2.3.8. Krigsforbrydelsen: Ulovlig deportation og forflyttelse

(Artikel
8(2)(a)(vii)-1)
2.3.9. Krigsforbrydelsen: Ulovlig fængsling
(Artikel
8(2)(a)(vii)-2)
2.3.10. Krigsforbrydelsen: Gidseltagning
(Artikel
8(2)(a)(viii))
2.3.11. Krigsforbrydelsen: Angreb på civilbefolkningen
(Artikel 8(2)(b)(i))
2.3.12. Krigsforbrydelsen: Angreb på civilgenstande
(Artikel 8(2)(b)(ii))
2.3.13. Krigsforbrydelsen: Stort antal tilfældige dødsfald,
(Artikel
lemlæstelser eller skader
8(2)(b)(iv))
2.3.14. Krigsforbrydelsen: Angreb på steder, der ikke forsvares (Artikel 8(2)(b)(v))
2.3.15. Krigsforbrydelsen: Drab eller skade på person uden for (Artikel
en kampsituation
8(2)(b)(vi))
2.3.16. Krigsforbrydelsen: Lemlæstelse
(Artikel 8(2)(b)(x)1)
2.3.17. Krigsforbrydelsen: Tilintetgørelse eller beslaglæggelse (Artikel
af fjendens ejendom
8(2)(b)(xiii))
2.3.18. Krigsforbrydelsen: Frarøvelse af rettigheder for den
(Artikel
fjendtlige magts borgere
8(2)(b)(xiiv))
2.3.19. Krigsforbrydelsen: Anvendelse af gift eller giftige våbens (Artikel
8(2)(b)(xvii))
2.3.20. Krigsforbrydelsen: Anvendelse af forbudte projektiler
(Artikel
8(2)(b)(xix))
2.3.21. Krigsforbrydelsen: Krænkelser af den personlige
(Artikel
værdighed
8(2)(b)(xxi))
2.3.22. Krigsforbrydelsen: Udsultning som en krigsmetode
(Artikel
8(2)(b)(xxv))
2.3.23. Krigsforbrydelsen: Drab
(Artikel 8(2)(c)(i)1)
2.3.24. Krigsforbrydelsen: Grusom behandling
(Artikel 8(2)(c)(i)3)
Resume af dokumentationen for tiltalepunkter med hensyn til forbrydelserne i forbindelse
med angrebskrigen mod Irak og den nuværende internationale krise (tiltalepunkt 2.1.1. 2.3.24)
1. De anklagede begyndte forsætligt en angrebskrig mod Irak uden et mandat under
international ret.
2. De anklagede eskalerer forsætligt en international krisesituation omfatttende psykologisk
krigsførelse og faktisk militær krigsførelse. Målet for denne eskaleringsstrategi er at skabe
en global undtagelsestilstand, der muliggør indskrænkningen af borgerrettigheder på globalt
plan – herunder indførelsen af vidtrækkende protektionistiske love. Angrebskrigen mod Irak
under falske forudsætninger om en global kamp mod “terrorisme” og korstoget mod
spredningen af masseødelæggelsesvåben udgør en del af denne strategi.

3. De anklagede begik forsætligt forbrydelserne: Folkedrab, drab, lemlæstelse og anden
alvorlig legems- og sjælsbeskadigelse under deres angrebskrig mod det irakiske folk.
4. De anklagede begik forsætligt den forbrydelse at destruere og beslaglægge offentlig og
privat ejendom under og efter angrebskrigen. Irak har de næststørste olieressourcer i verden,
og disse ressourcer udplyndres på vegne af de anklagede for privat vinding.
Enkeltheder dokumenteres i afsnittet “Bevisførelse” nedenfor.

Historisk fortilfælde for dette klagemål
Nürnberg-processen mod ledelsen af det
farmaceutiske/petrokemiske kartel IG Farben.
For mere end 50 år siden fandt Nürnberg-processen sted mod ledelsen af IG Farben-koncernen, det
største farmaceutiske-petrokemiske kartel i førkrigstidens Europa. Nürnberg-processen satte de, der
var ansvarlige for den anden verdenskrig, under tiltale og skabte præcedens for international
retsforfølgelse af krigsforbrydere og i sidste instans for den internationale domstol i Haag.
De fleste mennesker i dag ved ikke, at Nürnberg-processen ikke blot afsagde dom over politiske og
militære ledere, men også over de koncerndirektører, der hjalp Hitler til magten. 24 direktører og
ledere af IG Farben blev tiltalt ved denne krigsdomstol. USA’s hovedanklager Telford Taylor
udtalte i sin åbningsredegørelse: “Anklageskriftet anklager disse mænd af voksen ansvarlighed for
at hjemsøge menneskeheden med den mest ødelæggende og katastrofale krig i menneskets historie.
Den anklager dem for masseunderkastelse, plyndring og drab. Disse anklagepunkter er
rædselsvækkende.”
Og han fortsatte, “Disse anklagede koncernledere, og ikke de gale nazister, er hovedforbryderne i
denne krig. Hvis deres forbrydelser ikke bringes for dagen, og de ikke bliver straffet, vil de begå
endnu større forbrydelser i fremtiden, end Hitler nogensinde kunne have begået.”
I 1947 var hovedanklagepunkterne mod IG Farben-ledelsen:
•

•

•

Tiltalepunkt 1: Planlægningen og udførelsen af en angrebskrig samt besættelsen af andre
lande med tidligere uhørt tilintetgørelse som resultat i hele verden, millionvis af menneskers
død samt mange millioners fortsatte lidelser.
Tiltalepunkt 2: Deportation, plyndring og udplyndring af offentlig og privat ejendom i de
besatte lande med det formål at udøve permanent økonomisk kontrol i disse lande samt
andre alvorlige forbrydelser.
Tiltalepunkt 3: Slaveri, mishandling, terrorisering, tortur og drab på millionvis af mennesker
.

Nu, et halvt århundrede senere, er der påfaldende ligheder mellem disse anklagepunkter og
tilsvarende i dette klagemål:
•

Planlægning og gennemførelse af en angrebskrig mod Irak under påskud af at kæmpe mod
international terror samt udbredelse af masseødelæggelsesvåben med det resultat, at

•

•

vidtstrakte områder af landet er lagt øde, tusindvis af mennesker er døde og
hundredetusindvis lemlæstet.
Plyndring og udplyndring af offentlig og privat ejendom i jagten på økonomisk magt og
kontrol over hele områder af verden ved at eskalere en international krise. De anklagede
regnede med fuldt overlæg med, at denne angrebskrig ville blive mødt med
masseødelæggelsesvåben, herunder kerne-, kemiske og biologiske våben.
Folkedrab ved direkte drab, ved at forårsage alvorlig legemsbeskadigelse og ved at påføre
livsbetingelser, der vil bevirke fysisk tilintetgørelse og forbrydelser mod menneskeheden
ved drab og andre umenneskelige handlinger.

Bevisførelse for de begåede forbrydelser
Beviset for de anklagepunkter, der er fremlagt i dette klagemål, angår ligeledes hovedsageligt to
kriminelle områder
•
•

Bevis på folkedrab og andre forbrydelser mod menneskeheden begået i forbindelse med den
farmaceutiske handel i sygdom.
Bevis på krigsforbrydelser og aggression samt andre forbrydelser mod menneskeheden
begået i forbindelse med krigen mod Irak og den internationale krises eskalering mod en
verdenskrig.

1. Bevisførelse for folkedrab og andre forbrydelser mod
menneskeheden begäet i forbindelse med den farmaceutiske
"handel i sygdom"
Der fremlægges specifikt bevis på, at de anklagede er ansvarlige for forsætligt at bibeholde og
udbrede sygdomme, for målbevidst at forårsage nye sygdomme samt for at udvide brugen af
lægemidler, når først de er registreret, til så mange andre sygdomme som muligt.
For at nå disse mål har de anklagede strategisk udformet, implementeret, drevet og organiseret
forretningssvindel på et globalt plan, der i sin økonomiske størrelsesorden er uden lige i menneskets
historie.
1.1. Den forsætlige udbredelse af sygdom
Det efterfølgende bevismateriale viser, at vore dages mest almindelige sygdomme bibeholdes og
udbredes forsætligt af de anklagede, til trods for det faktum, at disse sygdomme kunne være
forebygget effektivt og stort set udryddet, hvorved millionvis af liv kunne være reddet.
1.1.1. Hjertesygdomme
Den primære årsag til hjertesygdomme og hjerteanfald er, at arterievæggen svækkes strukturelt og
at dens funktion forringes, hvilket – ligesom skørbug – opstår som resultat af langvarig mangel på
vitaminer og andre vigtige næringsstoffer.

I modsætning hertil ignorerer den farmaceutiske holdning til forebyggelse og behandling af hjertekar-sygdomme med fuldt overlæg denne årsag og fokuserer i stedet på behandling af symptomer
som f.eks. nedsættelse af kolesterolniveauer i blodet.
Mens disse farmaceutiske lægemidler er beregnet til at undgå helbredelse af den sygdom, som de
markedsføres for, forårsager deres skadelige bivirkninger nye sygdomme. Det globale antal
dødsofre for hjerte-kar-sygdomme som følge af de anklagedes overlagte forbrydelser overstiger 12
millioner liv om året.
1.1.2. Forhøjet blodtryk
Den primære årsag til forhøjet blodtryk er en øget spænding i arterievæggen som følge af en mangel
på vigtige næringsstoffer i arteriernes glatte muskelceller, hvilket fører til forsnævring af
arteriediameteren og en forhøjelse af blodtrykket. Talrige kliniske forsøg har dokumenteret
fordelene ved ikke-patenterbare mikronæringsstoffer, især aminosyren arginin samt magnesium. De
korrigerer den tilgrundliggende mangel i millionvis af karvægceller, hvorved blodkarvæggene
afslappes, blodkarrets diameter øges, og det forhøjede blodtryk normaliseres igen.
Farmaceutiske lægemidler, der sælges til behandling af forhøjet blodtryk, fokuserer med fuldt
overlæg på behandling af symptomerne. F.eks. reducerer betablokkere hjertefrekvensen, og
diuretika reducerer blodmassen. Disse farmaceutiske lægemidler undgår forsætligt at korrigere
blodkarvæggenes “kramper” som den primære årsag til forhøjet blodtryk. Følgelig har disse
farmaceutiske lægemidler, samtidig med at de forsætligt undgår at helbrede sygdommen, skadelige
bivirkninger på langt sigt og forårsager potentielt talrige nye sygdomme – hvorved der skabes nye
markeder for lægemidler.
Verden over er adskillige hundrede millioner patienter med forhøjet blodtryk stadig ikke helbredt
som et direkte resultat af de anklagedes handlinger, og antallet af dødsofre stiger dagligt.
1.1.3. Hjerteanfald
Den primære årsag til hjerteanfald er mangel på cellebiokatalysatorer, visse vitaminer, mineraler,
carnitin, koenzymet Q10 samt andre bioenergibærere i millionvis af hjertemuskelceller. Dette
resulterer i forringet hjertepumpefunktion og akkumulering af vand i legemet.
I modsætning hertil ignorerer den farmaceutiske holdning til behandling af hjerteanfald dette
faktum og fokuserer på symptomer. Diuretika, der markedsføres til behandling af hjerteanfald,
eliminerer ikke blot det akkumulerede vand i kroppen, men skyller også vitaminer, mineraler og
andre vandopløselige bioenergibærere ud. Således forværrer de farmaceutiske lægemidler, der
markedsføres for hjerteanfald, rent faktisk sygdommen, og de er ansvarlige for, at patienter med
hjerteanfald har en forventet kort levetid, når først den vanddrivende medicin får virkning.
Samtidig med at disse farmaceutiske lægemidler forsætligt undgår at helbrede sygdommen, skyller
de vigtige næringsstoffer ud af kroppen, og forværrer således den tilgrundliggende årsag til
sygdommen. Verden over er adskillige hundrede millioner patienter med hjerteanfald stadig ikke
helbredt og dør for tidligt som et direkte resultat af de anklagedes handlinger.
1.1.4. Uregelmæssig hjerterytme

Den primære årsag til uregelmæssig hjerterytme er mangel på mikronæringsstoffer, vitaminer,
mineraler, ubikinon og andre bioenergibærere i millionvis af elektriske hjertemuskelceller. Dette
resulterer i forringet generering eller ledning af de elektriske impulser, der er nødvendige for en
normal hjerterytme. Et nyligt dobbeltblindt placebokontrolleret forsøg har uigenkaldeligt
dokumenteret, at den terapeutiske brug af mikronæringsstoffer er en effektiv, ufarlig og billig
metode til at korrigere den hjertelidelse, der ligger til grund for uregelmæssig hjerterytme.
I modsætning hertil ignorerer den farmaceutiske holdning til behandling af uregelmæssig
hjerterytme dette faktum og fokuserer i stedet på symptomer. Lægemidler, der markedsføres til
behandling af arytmi, forværrer ofte den uregelmæssige hjerterytme og forårsager hjertestop og for
tidlig død hos patienter.
For ti år siden dokumenterede forfatteren Thomas Moore i sin bog “Dødbringende medicin”, at en
ny klasse anti-arytmilægemidler alene i USA havde forårsaget flere dødsfald end antallet af
amerikanske dødsofre i Vietnam-krigen. Verden over er ét hundrede millioner patienter med
uregelmæssig hjerterytme stadig ikke helbredt som et direkte resultat af de anklagedes handlinger,
og antallet af dødsofre stiger dagligt.
1.1.5. Kræft
Indtil for nylig er kræft blevet anset for at være en dødsdom. Nylige fremskridt inden for naturlig
sundhed og cellemedicin har ændret dette fundamentalt. Også for denne sygdom står det nu klart, at
medicinsk forskning med ikke-patenterbare behandlingsmetoder med fuldt overlæg er blevet
forsømt og undladt af de anklagede til fordel for ineffektive lægemidler, der muliggør fortsættelsen
af kræftepidemien som et af deres mest indbringende markeder. På grund af den ekstraordinære
betydning af de forbrydelser, de anklagede har begået i forbindelse med kræftepidemien,
fremlægges den her mere indgående.
Det er er videnskabeligt faktum, at alle kræfttyper spredes med samme mekanisme, nemlig brugen
af kollagenfortærende enzymer (kollagenaser, metalloproteinaser). Den terapeutiske brug af den
naturlige aminosyre lysin – især sammen med andre ikke-patenterbare mikronæringsstoffer – kan
blokere disse enzymer og derved forhindre spredningen af kræftceller. Alle de kræfttyper, der er
blevet undersøgt indtil videre, reagerer på denne behandlingsmetode, herunder brystkræft,
prostatakræft, lungekræft, hudkræft, fibroblastom, ledkræft og andre former for kræft.
Den eneste grund til, at dette gennembrud på det medicinske område ikke er blevet undersøgt
yderligere og anvendt i behandlingen af kræftpatienter verden over, er det faktum, at disse stoffer
ikke kan patenteres og derfor har en lav overskudsmargin. Desuden vil alle effektive
behandlingsmetoder over for en sygdom i sidste instans føre til dens udryddelse og tilintetgørelsen
af et mange-billion-dollar stort marked for farmaceutiske lægemidler.
Markedsføring af farmaceutiske lægemidler til kræftpatienter har været særlig bedragerisk og
ondsindet. Under påskud af at behandle kræft ved at bruge dæknavnet ”kemoterapi” indgives
patienterne giftige stoffer, herunder afledninger af sennepsgas. Det faktum, at disse giftige midler
også tilintetgør millionvis af sunde celler i kroppen er forsætligt indregnet.
Velvidende dette faktum blev følgende konsekvenser taget i betragtning: For det første ville kræft
fortsætte som en global epidemi og fortsætte med at udgøre den økonomiske basis for en mange-

billion-dollar stor handel i denne sygdom. For det andet forårsager den systematiske anvendelse af
giftige stoffer i form af kemoterapi en epidemi af nye lidelser hos kræftpatienter, der modtager disse
giftige stoffer.
Som resultat af denne strategi er det farmaceutiske lægemiddelmarked for behandling af de farlige
bivirkninger af disse lægemidler – herunder infektioner, betændelsestilstande, blødning, organsvigt
osv. – endnu større end markedet for selve kemoterapimidlerne. Således brugte de anklagede også
deres organiserede svindelnummer på bekostning af flere hundrede millioner kræftpatienter med ét
eneste formål: Deres egen økonomiske berigelse.
1.1.6. AIDS og andre infektionssygdomme
Lignende forsætlige svindelnumre blev anvendt til behandlingen af en af de mest dødbringende
epidemier i menneskets historie, AIDS. For allerede 10 år siden viste videnskabelige undersøgelser,
at vitamin C kan reducere HIV-virussens replikation med over 99%. Dette faktum har været kendt
af de anklagede i mere end et årti.
Idet de forsætligt ignorerede og omgik denne ufarlige og billige ikke-patenterbare
behandlingsmetode, udviklede de anklagede patenterbare lægemidler mod AIDS med alvorlige
bivirkninger, og som følge af deres ublu patentafgifter har flertallet af folk på denne planet ikke råd
til dem. Derfor er de anklagede gennem anvendelse af deres kriminelle forretningsplan skyldige i at
sætte flere hundrede millioner menneskers liv på spil og forårsage deres død i både Afrika,
Sydamerika, Asien samt alle andre dele af verden.
På samme måde har de boykottet informationerne om, at den allervigtigste forholdsregel for at
styrke immunforsvaret mod infektionssygdomme er optimal indtagelse af vitaminerne B6, B12,
folinsyre og visse andre vigtige næringsstoffer. Det er et videnskabeligt faktum, at disse
biokatalysatorer for cellemetabolisme øger produktionen af leukocytter, kroppens vigtigste våben
mod infektion. Ved systematisk at tilbageholde denne information, især fra flere hundrede millioner
børn og voksne i udviklingslandene, sætter den farmaceutiske industri forsætligt flere hundrede
millioner menneskers liv på spil i disse dele af verden. Alle de anklagede ved, at næsten ingen i
disse dele af verden har råd til farmaceutisk behandling, og at de som følge heraf vil dø.
Tilbageholdelse af denne livsvigtige information om naturlige ikke-patenterbare alternativer, der
kan forebygge infektionssygdomme, medfører ikke blot millionvis af menneskers død, men også
tilintetgørelsen af mange udviklingslandes økonomier. Som direkte resultat heraf forværres den
allerede gældende ubalance i den nuværende verdensøkonomi dramatisk. Disse lande placeres
forsætligt i en konflikt, hvor de kun kan tabe.
1.1.7. Andre sygdomme
På samme måde fortsætter andre degenerative, betændelses- og infektionssygdomme samt mange
andre af vore dages mest almindelige sygdomme kun med at eksistere som helbredsproblemer, fordi
de anklagede har defineret dem og beskytter dem som markeder for deres kriminelle ”handel i
sygdom”.
1.2. Bevisførelse for de anklagedes kriminelle markedsføringsplaner

1.2.1 Forsætlig udbredelse af sygdomme og bevirkelse af nye sygdomme hos patienter for at udvide
de farmaceutiske lægemiddelmarkeder
Med henblik på at udvide deres markeder fremstilles og markedsføres følgende lægemiddelgrupper
med fuldt overlæg af de anklagede til trods for deres kendte skadelige bivirkninger. På kriminel vis
fremkalder de anklagede forsætligt nye sygdomme under påskud af at bekæmpe eksisterende
sygdomme. Det faktum at disse nye sygdomme, forårsaget af bivirkningerne af disse lægemidler,
kommer for dagen mange år senere, bruges som endnu et dække over dette bedrageriske system:
Kolesterolnedsættende lægemidler, især statiner og fibrater, massemarkedsføres under påskud af at
forhindre hjerte-kar-sygdomme. Disse lægemidler er kendt for at fremkalde kræft ved doser, der p.t.
indgives millionvis af patienter verden over.
Kemoterapimidler markedsføres som midler til angiveligt at behandle kræft. Rent faktisk er de
årsag til en serie alvorlige bivirkninger, hvoraf den mest hyppige er at fremkalde nye kræftformer.
Hele det kriminelle markedsføringssystem omkring kemoterapi kan kun fungere, fordi de anklagede
har gjort kræft til en dødsdom – og selv når en patient kun overlever nogle få måneder på
kemoterapi, sælges dette af de anklagede som en succeshistorie.
Aspirin massemarkedsføres under falske forudsætninger om, at det forebygger hjerteanfald og
slagtilfælde, samtidig med at langvarig brug af dette lægemiddel vides at tilintetgøre kollagen og
derfor gradvist øger risikoen for hjerteanfald og slagtilfælde så vel som andre sygdomme som f.eks.
mavesår og mave-tarmblødninger.
Betændelseshæmmende lægemidler bruges til at behandle smerte og betændelse f.eks. ved gigt. Men
mange af disse lægemidler tilintetgør bindevæv som f.eks. leddene. Ved langvarig brug forværrer
disse lægemidler helbredsproblemerne fremfor at helbrede dem.
Calciumantagonister massemarkedsføres under falske forudsætninger om at behandle forhøjet
blodtryk og forhindre hjerteanfald, selvom langvarig brug af disse lægemidler er kendt for at
forårsage en stigning i hjerteanfald, slagtilfælde og andre sygdomme.
Østrogen og andre hormonale lægemidler massemarkedsføres under falske forudsætninger om at
forhindre osteoporose og hjertesygdom, selvom langvarig brug af disse lægemidler vides at
forårsage kræft hos mere end 30% af de kvinder, der tager dem. Særligt hyppige former for kræft
forårsaget af disse lægemidler er hormonafhængige kræftformer som f.eks. brystkræft og
livmoderkræft.
Sedativer og antidepressive midler. En anden mekanisme, hvormed de anklagede systematisk kan
udvide deres markeder, er forsætligt at forårsage tilvænning med henblik på at øge salget af
lægemidler. Mange sedativer og antidepressive midler, herunder det udbredte diasepam (”Valium”)
vides at bevirke afhængighed og tilvænning. Med henblik på at udvide deres globale salg af disse
vanedannende lægemidler lovpriser de anklagede dem endda i helsidesannoncer rettet direkte mod
offentligheden.
Andre lægemidler. Da patenterbarhed er en forudsætning for den farmaceutiske
investeringsforretning, er typiske lægemidler syntetiske molekyler og følgelig giftige for
menneskekroppen. Det samme falske forretningsprincip gælder for næsten alle lægemidler –

lindring af symptomerne på kort sigt samtidig med, at der forårsages skade og gradvist skabes nye
sygdomme som basis for nye lægemiddelmarkeder.
1.3. Udvidelse af deres lægemiddelmarkeder til nye sygdomme
Når de anklagede begår deres forbrydelser, udvider de med forsæt deres eksisterende
lægemiddelmarkeder ved at opfinde nye helbredstilstande, som de anbefaler de lægemidler til, der
tidligere er blevet anbefalet for andre sygdomme. Som det første bevis fremlægges følgende
eksempler her:
Hovedpinetabletter forhindrer angiveligt hjertesygdomme. Aspirin blev udviklet som en hovedpineog smertestillende tablet, og massemarkedsføres og anbefales nu af de anklagede til langvarig brug
selv af sunde personer til angivelig forebyggelse og behandling af hjertesygdomme og andre
alvorlige lidelser.
Antibiotika bekæmper angiveligt hjertesygdomme. Med henblik på at udvide det globale marked for
deres antibiotika, opdigtede og udbredte de anklagede den såkaldte “bakterieteori” om hjerteanfald
på verdensomfattende plan. Uden nogen form for klinisk bevis på, at klamydia eller andre bakterier
rent faktisk forårsager aterosklerose eller hjerteanfald, anbefalede de anklagede på kriminel vis den
generelle anvendelse af antibiotika selv til sunde personer under falske forudsætninger om, at de
forebygger hjerteanfald.
Disse er blot nogle enkelte eksempler på den praksis, de anklagede bruger til systematisk at udvide
brugen af deres lægemidler til andre sygdomme. Rent faktisk er dette markedsføringssystem ikke
undtagelsen men regelen. Listen over forbrydelser begået i denne sammenhæng bør opdateres og
fuldføres, mens yderligere undersøgelser finder sted.
1.4. forbrydelser forbundet med den systematiske infiltration af forskellige sektorer i
samfundet med det formål at gøre det lettere at begå disse forbrydelser
De anklagede har systematisk og forsætligt infiltreret medicin- og sundhedssektoren i de fleste
lande i verden for at skabe økonomisk og anden afhængighed med henblik på at udføre deres
“handel i sygdom” og begå andre forbrydelser. Medicinsk forskning udføres ikke med det primære
mål at finde den mest effektive, ufarligste og billigste metode til behandling af sygdomme, men
med det mål at identificere de største sygdomsmarkeder og opnå den største vinding på disse
markeder for lægemiddelproducenterne. Som del af denne strategi har de anklagede inden for de
seneste årtier fjernet systematisk viden om effektive, men ikke-patenterbare naturlige
behandlingsmetoder fra studieplanerne for lægeuddannelserne. De producerede med forsæt
generationer af læger med ringe eller intet kendskab til disse naturlige behandlingsmetoders evne til
at redde liv. På samme tid blev terapeutisk uddannelse på de medicinske fakulteter overtaget af
nyligt oprettede afdelinger kaldet farmakologi. Således er flere årtiers generationer af læger ved
afgangen fra de medicinske fakulteter praktisk talt uddannet som en salgsstyrke for den
farmaceutiske ”handel i sygdom”. Med henblik på at skjule denne strategi blev patenterede
lægemidler fremstillet som ”videnskabelige” og endda døbt ”etiske lægemidler”, hvorimod ikkepatenterbare naturlige behandlingsmetoder blev draget i tvivl som ”uvidenskabelige”.

På lignende vis har de anklagede systematisk og med forsæt infiltreret massemedierne verden over,
skabt økonomisk og anden afhængighed, og udbredt falsk information med henblik på at dække
over deres kriminelle aktiviteter, fremme deres “handel i sygdom” og begå andre forbrydelser.
De anklagede har forsætligt og systematisk misbrugt det lovgivende og politiske system i de fleste
lande for at få vedtaget love, fastlagt bestemmelser og fremme andre forholdsregler med det formål
at udvide deres salg af ineffektive, farlige men givtige lægemidler. De anklagede misbrugte deres
politiske indflydelse til at fremtvinge lovgivning, der ville lade dem tilvende sig billionvis af dollar
under dække af ”sundhedsforsikring” og andre offentlige og private sundhedsfonde. Ved at fremme
deres bedrageriske ”handel i sygdom” har de taget penge fra enkeltpersoner, koncerner og
regeringer verden over ved at forlange betaling for ineffektive og skadelige behandlingsmetoder.
Derved sikrer de anklagede ublu vinding for den farmaceutiske industri og påfører flere hundrede
millioner mennesker unødvendige lidelser og for tidlig død.
De anklagede har med fuldt overlæg og systematisk infiltreret og misbrugt Europaparlamentet og
andre regionale og internationale organisationer, herunder FN-organisationerne, WHO,
levnedsmiddel- og landbrugsorganisationen (FAO) samt andre nationale og internationale politiske
organer for at kunne begå deres forbrydelser mod menneskeheden.
1.5. Forbrydelser i forbindelse med den systematiske obstruktion af effektive, ikkepatenterbare sundhedsforholdsregler
For at beskytte deres kunstige investeringsforretning med handel i sygdom prøvede de anklagede
strategisk at udelukke verdensbefolkningen fra at få adgang til ikke-patenterbare naturlige
behandlingsmetoder. For at nå dette mål anvendte de anklagede adskillige strategiske
forholdsregler:
Tilbageholdelse af livsvigtig information om ikke-patenterbare naturlige behandlingsmetoder. De
anklagede har med forsæt og systematiskover for millionvis af mennesker tilbageholdt og blokeret
for den fundamentale sundhedsinformation, at menneskekroppen ikke producerer sit eget C-vitamin
(askorbinsyre). På grund af manglende viden om dette lider næsten alle mennesker af Cvitaminmangel og er modtagelige over for hjerte-kar- og andre sygdomme. På samme måde har de
anklagede systematisk og med fuldt overlæg over for millionvis af mennesker tilbageholdt og
blokeret for den fundementale sundhedsinformation, at menneskekroppen ikke producerer den
naturlige aminosyre lysin. Som følge af, at de mangler denne viden, lider næsten alle mennesker af
lysinmangel og er modtagelige over for kræft og andre sygdomme. Dermed påfører de anklagede
med forsæt flere hundrede millioner mennesker yderligere unødvendige lidelser og for tidlig død.
1. Offentligt at drage ikke-patenterbare naturlige behandlingsmetoder i tvivl. De anklagede har
overlagt og systematisk bedraget offentligheden ved at udbrede falske, vildledende og
opdigtede oplysninger, der drager ikke-patenterbare behandlingsmetoder i tvivl med det mål
at beskytte og udvide deres “handel i sygdom” baseret på patenterede lægemidler og begå
yderligere forbrydelser. Dermed påfører de anklagede med forsæt flere hundrede millioner
mennesker yderligere unødige lidelser og for tidlig død.
2. At erklære udbredelsen af sundhedsinformation om ikke-patenterbare naturlige
behandlingsmetoder ulovlig. De anklagede har forsætligt misbrugt deres politiske
indflydelse til at forsøge at gennemføre lovgivning på nationalt så vel som internationalt
plan, der i alt væsentligt vil forbyde udbredelsen af forebyggende og terapeutisk

sundhedsinformation om ikke-patenterbare naturlige behandlingsmetoder. På samme tid
søger lovgivningen at fastlægge vilkårligt lave “øvre grænser” for antallet af disse naturlige
og ufarlige behandlingsmetoder, en foranstaltning beregnet til at forbyde deres anvendelse
som naturlige terapeutiske midler. Ved at misbruge FNs “Codex AlimentariusKommission”, har de anklagede endda prøvet at fastlægge sådanne love for alle
medlemslandene i FN – dvs. verden over.
1.5.5. Nu hvor alle fredelige forsøg på at beskytte den farmaceutiske industris “handel i sygdom” er
slået fejl, søger de anklagede tilflugt i en anden strategi. De eskalerer forsætligt en international
krise, der omfatter krige, med henblik på at skabe den psykologiske og retslige forudsætning, der vil
muliggøre en øjeblikkelig og global indførelse af protektionistiske love og cementere fortsættelsen
af deres “handel i sygdom” samt de andre forbrydelser, de er tiltalt for.

2. Bevisførelse for folkedrab, krigsforbrydelser og andre
forbrydelser mod menneskeheden begäet i forbindelse med
angrebskrigen mod irak
De anklagede begår den forbrydelse forsætligt at eskalere en international krise, der omfatter
angrebskrige, i retning af en krig, der omfatter masseødelæggelsesvåben.
De anklagede har konsekvent misbrugt tragedien den 11. september til at oparbejde en international
krise, som de i sidste instans har brugt til at retfærdiggøre deres angrebskrig.
Samtidig med, at de anklagede maksimerede den psykologiske faktor i denne tragedie, har de
blokeret for en officiel undersøgelse af de faktiske hændelser samt baggrunden for 11. september.
Det var Det Hvide Hus, der blokerede for nedsættelsen af en uafhængig kommission i mere end et
år.
Således er hændelserne den 11. september blevet misbrugt til at retfærdiggøre den internationale
krisesituation lige siden, selvom fakta bag tragedien ikke fuldt ud er lagt for dagen for
offentligheden.
Samtidig med, at de ikke kunne afsløre overbevisende beviser i forbindelse med 11. september,
misbrugte de denne tragedie til at erobre landet Afghanistan. Den militære erobring af Afghanistan
blev efterfulgt af de anklagedes udplyndring af landets naturlige ressourcer for deres egen
økonomiske vinding.
På samme vis brugte de anklagede dette påskud til at erobre det næste land, Irak. Under dække af at
bekæmpe udbredelsen af masseødelæggelsesvåben prøvede de anklagede at tvinge
verdenssamfundet ind i en angrebskrig mod Irak.
Til trods for, at flertallet af FNs sikkerhedsråd, flertallet af FNs medlemslande og en overvældende
verdensopinion var imod denne krig, indledte de anklagede alligevel deres angreb.
Krigen der blev planlagt, påbegyndt og ført af de anklagede, var en krig uden et
internationalt mandat, og derfor udgjorde den en angrebskrig og en forbrydelse mod
menneskeheden. Hvis de anklagede ikke sættes under tiltale for denne forbrydelse, vil hele det

internationale retssystem, som det blev udformet efter den anden verdenskrig for at beskytte
menneskeheden mod tilintetgørelse, styrte sammen.
I fravær af et internationalt mandat var den eneste retfærdiggørelse, de anklagede havde til rådighed
for at kunne begå denne kriminelle handling, at opdigte et påskud – deres angivelige søgen efter
masseødelæggelsesvåben i Irak. I dag ved hele verden, at dette ligeledes var et bedrag.
I løbet af angrebskrigen mod Irak blev titusindvis af irakere – både soldater og civile – dræbt. Drab
i denne størrelsesorden i en krig uden et internationalt mandat udgør folkedrab.
Desuden blev flere hundrede tusinde uskyldige mennesker – mange af dem børn – sårede,
lemlæstede eller led fysisk eller psykisk skade som følge af de anklagedes kriminelle handlinger.
Desuden beslaglagde de anklagede målbevidst og systematisk oliefelterne og andre naturlige
ressourcer i Irak med det formål at udnytte dem for at berige sig selv. For at dække over deres
forbrydelser udbredte de anklagede den falske retfærdiggørelse, at deres beslaglæggelse af
olieressourcerne ville være i det irakiske folks interesse og til deres fordel.
Med besættelsen af Irak og tilegnelsen af landets ressourcer i en angrebskrig begik de anklagede
desuden forbrydelsen udplyndring og beslaglæggelse af fjendens ejendom.
De anklagede fremmede systematisk denne krises eskalering for at begrænse borgerrettighederne
yderligere gennem såkaldte “antiterror”-love. For at bedrage folket, mens de anklagede begik deres
forbrydelser, blev disse love forsætligt givet vildledende navne som f.eks. “Homeland Security Act”
(lov om sikring af hjemlandet) eller “Patriot Act” (patriotloven) for at fremtvinge politisk
opbakning bag indskrænkningen af borgerrettigheder.
Samtidig med at de anklagede systematisk organiserede denne eskalering, misbrugte de også med
forsæt medieforvirringen og foretog deres første træk i forsøget på at indføre protektionistiske love
på vegne af det farmaceutiske kartel. Stort set uden den amerikanske kongres’ vidende på det
tidspunkt blev der indføjet en bestemmelse i Homeland Security Act, der gav
lægemiddelproducenter immunitet mod sagsanlæg i forbindelse med produktansvarlighed.
Dette er blot en kort oversigt over de krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, der
blev begået af de anklagede, samt deres strategi for at misbruge disse krigsforbrydelser til at
fortsætte forbrydelser af endnu større omfang som f.eks. cementering af deres globale “handel i
sygdom”.
Under forløbet af yderligere undersøgelser af disse krigsforbrydelser bør alle til rådighed stående
ressourcer bruges til at bringe de anklagede for retten. Dette omfatter især al information til
rådighed gennem FNs organisationer, FNs våbeninspektører, dokumentation over krigsforbrydelser
fra Irak samt internationale kilder og alle andre tilgængelige kilder.
Verdensbefolkningen vil kræve, at de bliver en del af denne proces og kan bidrage med
dokumentation om disse krigsforbrydelser med henblik på at fremskynde retsprocessen.

De Anklagede

De anklagede er følgende personer af forskellige nationaliteter
fra erhvervssektoren, militærsektoren og den politiske sektor:
1.

George Walker Bush, USAs præsident. Han er den politiske
hovedgerningsmand bag varetagelsen af det
farmaceutiske/petrokemiske kartels interesser. Han er den
politiske hovedgerningsmand bag krigsforbrydelserne mod Irak
samt andre forbrydelser i dette klagemål.

2.

Anthony Charles Lynton (“Tony”) Blair, premierminister i
Storbritannien. Han er den politiske hovedgerningsmand på egne
vegne og som medskyldig til George Bush i begåelse af de
forbrydelser, der nævnes i dette klagemål.

3.

Richard Bruce (“Dick”) Cheney, USAs vicepræsident. Cheney
var administrerende direktør for olieserviceudbyderen
Haliburton & Company fra Dallas, Texas. Efter erobringen af
Irak blev Haliburton hovedfirmaet i den økonomiske
udplyndring af Irak under påskud af rekonstruktion.

4.

Donald Rumsfeld, USAs forsvarsminister. Rumsfeld var
administrerende direktør for adskillige bioteknologiske og
farmaceutiske virksomheder, blandt andet farmakoncernen G. D.
Searle, der i dag er en del af Pharmacia. I adskillige årtier havde
han rollen som strategisk organisator af den farmaceutiske
industris “handel i sygdom”. Han modtog adskillige priser fra
den farmaceutiske industri. Foruden George W. Bush var
Donald Rumsfeld en af hovedanstifterne af angrebskrigen mod
Irak.

5.

John Ashcroft, USAs justitsminister. Han er en af strategerne
bag den såkaldte Homeland Security Act, et af de
organisatoriske instrumenter, hvormed de anklagede systematisk
indskrænker borgerrettighederne i USA. Han er ansvarlig for
protektionistisk lovgivning, som i alt væsentligt vil tilstå
immunitet til den farmaceutiske industri over for at blive holdt
ansvarlig for deres forbrydelser i USA.

6.

Tom Ridge, minister for Homeland Security (sikring af
hjemlandet), en medskyldig til John Ashcroft i cementering af de
anklagedes politiske og økonomiske kontrol med det formål at
fortsætte deres skrupelløse handel i sygdom samt andre
forbrydelser ved systematisk at indskrænke borgerrettighederne i
USA.

7.

Condoleezza Rice, USAs sikkerhedsrådgiver. Hun er tidligere
direktør for den petrokemiske koncern Chevron og var
medvirkende til at fremme de anklagedes angrebskrig.

Inden for den farmaceutiske sektor tiltales følgende
virksomheder:
1.

Pfizer Inc., administrerende direktør Henry A. McKinnell,
Ph.D., de andre direktører samt bestyrelsen.

2.

Merck & Co., Inc., administrerende direktør Raymond V.
Gilmartin, de andre direktører samt bestyrelsen.

3.

GlaxoSmithKline PLC, administrerende direktør Dr JeanPierre Garnier, de andre direktører samt bestyrelsen.

4.

Novartis AG, administrerende direktør dr. Daniel Vasella, de
andre direktører samt bestyrelsen.

5.

Amgen Inc., administrerende direktør Kevin Sharer, de andre
direktører samt bestyrelsen.

6.

Astra Zeneca, administrerende direktør Sir Tom McKillop, de
andre direktører samt bestyrelsen.

7.

Eli Lilly and Company, administrerende direktør Sidney
Taurel, de andre direktører samt bestyrelsen.

8.

Abbott Laboratories, administrerende direktør Miles D.
White, de andre direktører samt bestyrelsen.

9. Andre farmaceutiske virksomheder, deres direktører og bestyrelser, der
bibeholder og fremmer investeringsforretningens “handel i sygdom” samt andre
forbrydelser.

Inden for den petrokemiske sektor tiltales følgende
virksomheder og deres direktører:
1.

ExxonMobil Corporation, administrerende direktør Lee R.
Raymond, de andre direktører samt bestyrelsen.

2.

British Petroleum (BP), administrerende direktør The Lord
Browne of Madingley, FREng, de andre direktører samt
bestyrelsen.

3.

Chevron Texaco Corp., administrerende direktør David
O’Reilly, de andre direktører samt bestyrelsen.

4. Andre petrokemiske virksomheder, der drager fordel af plyndringen og
udplyndringen i angrebskrigen mod Irak.

Finansgrupperne bag disse multinationale koncerner:

1.

Rockefeller Financial Group samt medlemmerne af
Rockefeller-familien ved at drage fordel af de begåede
forbrydelser.

2. Rothschild Group og alle de medlemmer, der drager økonomisk fordel af disse
forbrydelser.
3. JP Moragn Group og alle de medlemmer, der drager økonomisk fordel af disse
forbrydelser.
4.

Den trilaterale kommission og dens medlemmer, en
organisation grundlagt af David Rockefeller til koordinering af
denne investeringsgruppes interesser i tre områder i verden:
USA, Europa og Japan – deraf navnet “trilateral” – inklusive
alle enkelte medlemmer af denne kommission, der findes
skyldige i at have deltaget i disse forbrydelser eller i at have
draget fordel af dem økonomisk.

5. Medlemmerne af andre koncernlobby- og interessegrupper, der i løbet af
yderligere undersøgelser viser sig at have deltaget i begåelsen af disse
forbrydelser eller at have draget økonomisk fordel af dem.
6.

J.P. Morgan Chase Bank, administrerende direktør William B.
Harrison Jr., de andre direktører samt bestyrelsen.

7. Andre pengeinstitutter, deres administrerende direktører, bestyrelse samt
aktieejere og andre, der i løbet af yderligere undersøgelser viser sig at have
deltaget i begåelsen af disse forbrydelser eller at have draget økonomisk fordel af
dem.
8. Politikere så vel som internationale politiske organisationer, der i løbet af
yderligere undersøgelser viser sig at have deltaget i begåelsen af disse
forbrydelser eller at have draget økonomisk fordel af dem.
9. Medlemmer af militæret, der deltog i eller i løbet af yderligere undersøgelser
viser sig at have deltaget i begåelsen af disse forbrydelser eller at have draget
økonomisk fordel af dem.
10. Farmaceutiske sundhedschefer, der i løbet af yderligere undersøgelser viser sig
forsætligt og systematisk af have deltaget i begåelsen af disse forbrydelser eller
at have draget økonomisk fordel af dem.

11. Medlemmer af medierne samt andre, der i løbet af yderligere undersøgelser
viser sig at have deltaget i begåelsen af disse forbrydelser eller at have draget
økonomisk fordel af dem.
12. Alle andre enkeltpersoner, organisationer eller organer, der i løbet af
yderligere undersøgelser viser sig at have deltaget i begåelsen af disse
forbrydelser eller at have draget økonomisk fordel af dem.

Internationale traktater, der gælder for dette klagemål
Foruden Rom-statutterne for den internationale kriminaldomstol gælder følgende internationale
traktater og erklæringer for de alvorlige tiltalepunkter i dette klagemål:
1.
2.
3.
4.
5.

FNs charter
Menneskerettighedserklæringen af 8. december 1948
Geneve-konventionen om menneskerettigheder af 12. august 1949
Konventionen om forebyggelse af og straf for folkedrab af 12. januar 1951
Konventionen om ikke-anvendelighed af lovbestemte begrænsninger for krigsforbrydelser
og forbrydelser mod menneskeheden af 1968
6. Principperne om internationalt samarbejde til afsløring, anholdelse, udlevering og
afstraffelse af personer skyldige i krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden af
1973

Den internationale kriminaldomstols
domsmyndighed over de anklagede
De anklagede begik de ovenfor beskrevne forbrydelser bevidst og forsætligt og fuldt ud bevidst om
alle omstændighederne omkring deres handlinger.
De forbrydelser, der rapporteres her, er begået mod hele menneskeheden. ICC i Haag er den
domstol styret af international ret, som behandler disse uopsættelige spørgsmål.
Desuden blev ICC oprettet efter anden verdenskrig og Nürnberg-processen med det formål af
forebygge, at endnu en tragedie fandt sted – evt. en verdenskrig.

1. Retsforfølgning af personer i embede
Den internationale kriminaldomstol kan både afsige dom over og straffe de anklagede.
Statutten gælder i lige grad for alle personer uden undtagelse baseret på deres officielle stilling. Især
skal officiel stilling som stats- eller regeringsoverhoved, medlem af en regering eller et parlament,
valgt repræsentant eller embedsmand under ingen omstændigheder undtage personen for strafansvar
i henhold til ICC-statutten, og dette skal heller ikke i og af sig selv udgøre grund til nedsættelse af
strafudmålingen (artikel 27, paragraf 1 i statutten).

Immunitet eller særlige procedureregler, der måtte være tilknyttet en persons officielle stilling,
hvadenten disse gælder ifølge national eller international ret, skal heller ikke forhindre retten i at
udøve sin domsmyndighed over en sådan person (artikel 27, paragraf 2 i statutten).

2. Undtagelse for strafansvar
Ingen af de anklagede kan påkalde sig nogen af grundene angivet under artikel 31 i statutten for
undtagelse af strafansvar.
De anklagede handlede fuldt bevidst om deres handlingers ulovlighed. Derfor er alle påstande om
det modsatte ugyldige.
Lige så ugyldige er ethvert af de anklagedes forsøg på med tilbagevirkende kraft at retfærdiggøre
deres forbrydelser ved at danne “meningskoalitioner” med andre nationer.

3. Magt til at tildele straf over medlemmer af den amerikanske
regering og borgere i USA
Selv de af de anklagede, der er statsborgere i USA, kan ikke gøre krav på immunitet mod
retsforfølgelse over for den internationale kriminaldomstol blot fordi USA, i modsætning til 90
andre lande verden over (dvs. næsten halvdelen af FNs medlemmer), ikke er blandt de stater, der
har underskrevet Rom-statutten.
De anklagede har længe udarbejdet planer om at forsøge at unddrage sig den internationale
kriminaldomstols magt til at tildele straf. Dette undtager dog ikke de anklagede for den
internationale kriminaldomstols domsmyndighed, eftersom blot det at udføre forbrydelserne
involveret i de handlinger, der stilles for ICC, udgør strafansvar i henhold til statuttens betingelser.
Det gør ingen forskel, om man tilhører en bestemt medlemsstat, fordi den internationale
kriminaldomstol har domsmyndighed over fysiske personer og ikke over stater, og fastlægger
individuelt ansvar og strafansvar (Artikel 25 paragraf 1 og 2 i statutten).
ICC-statutterne gør USA-administrationens forsøg på at tvinge mindre nationer til at indgå
bilaterale “immunitetspagter” overflødige.
Desuden afsagde FNs sikkerhedsråd kendelse om, at USA’s regering og følgelig flertallet af de
anklagede ikke kunne og ikke burde bestemme selv, hvorvidt den internationale kriminaldomstol
kunne rejse tiltale mod dem eller ej.
Denne beslutning blev taget af gode grunde: Man kan nemt forestille sig, hvad der ville være sket,
hvis hovedpersonerne blandt de anklagede i Nürnberg-processen havde haft ret til at vælge, om de
skulle stilles for Nürnberg-domstolen.
Af disse grunde er de anklagede, selvom de er borgere i USA, stadig underkastet den internationale
kriminaldomstols magt til at tildele straf.

Endelig appel
De nævnte enkeltpersoner bør indkaldes for den internationale kriminaldomstol på basis af gyldige
grunde som angivet i dette klagemål.
Undersøgelserne i forbindelse med de anklagedes individuelle ansvar skal tages op og fortsættes af
den internationale kriminaldomstols anklager.
Disse undersøgelser vil også fortsættes og forstærkes fra vores side, som er hele
verdensbefolkningens side.
De anklagede bør straffes af følgende grunde:
•
•
•

bevidst og forsætlig krænkelse af menneskets ret til fred;
bevidst og forsætlig krænkelse af menneskets ret til livet;
bevidst og forsætlig krænkelse af menneskets ret til sundhed.

Dette klagemål skal opdateres og fuldstændiggøres i et system med konstant udvikling og
revidering, indtil retsforfølgning mod de anklagede endeligt finder sted.
Dette klagemål omhandler de største forbrydelser, der nogensinde er begået i menneskehedens
historie. Hver eneste dag den formelle retsforfølgning af de anklagede ved den internationale
kriminaldomstol forsinkes, betaler millionvis af mennesker verden over med deres liv, og verden
bevæger sig nærmere mod den næste verdenskrig. Der er ikke tid til forsinkelser.
Som den amerikanske anklager i Nürnberg-processen mod ledelsen for det kemiske/petrokemiske
kartel, IG Farben, udtalte: “Hvis de forbrydelser, der er begået af de anklagede, ikke bringes for
dagen, og hvis de ikke drages til ansvar, vil de gøre endnu mere fortræd i fremtiden.”
Vi appellerer til alle mennesker og alle regeringer i verden om at stå sammen bag disse klagemål.
Det er på tide, at der handles.
Haag, Holland
14. juni 2003
På vegne af verdensbefolkningen,

Matthias Rath, M.D.

https://www.dr-rath-foundation.org/

https://web.archive.org/web/20081201214412/http://www4.dr-rathfoundation.org/The_Hague/complaint/danish/complaint00.htm

