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Ämne: "Som en sammanfatting över läkemedelbolagens kriminiatlitet" "läkemedelsbolagen sedan 
1990 fått betala runt 29 miljarder dollar, eller 189 000 000 000 kronor i böter"  
Prioritet: Hög 

 
Bästa medmänniskor, media och politiker, dags att taga ansvar, om någon har ansvar? 
PUBLIC SERVICE 
Public Service journalisterna inom SVT och SVR har ett mycket stort ansvar att värna och skydda en 
demokratisk utveckling med att objektivt och opartiskt granska vad som nu delges. 
Det återstår att se om dessa tager sitt ansvar. 
 
Sprid vidare i dina nätverk om du värnar en demokratisk utveckling och värna därmed liv och hälsa 
 
 
Betänk att utan läkares medverkan kan icke läkemedel skrivas ut, eller? 
Betänk att läkemedelsindustrin är i beroendeställning till att läkare skriver ut deras 
”läkemedel/mediciner”, eller? 
Betänk att det du får del av här nedan så är det ändå ekonomiskt lönsamt att fortsätta 
verksamheten, eller?  
 
 

 FÖLJ PENGARNA BÄSTA JOURNALISTER OCH MEDIA, LYFT UPP I DEBATTEN FÖRE VALET, 
ELLER SKALL DESSA FÅ FORTSÄTTA DETTA UTAN ATT NI KRITISKT GRANSKAR?  

 
 I EN DEMOKRATISK UTVECKLING FINNES ETT MYCKET STORT ANSVAR ATT DET FINNES 

GRANSKANDE JOURNALISTER, ELLER? 
 

 FINNES DESSA KRITISKT GRANSKANDE JOURNALISTER I SVERIGE, ELLER ÄR DESSA TYSTADE 
AV EKONOMISKA MAKTEN? 

 
 FOLKMORDET SOM TILLÅTS FORTSÄTTA, OSTRAFFAT, INGEN ÄR ANSVARIG, ELLER? 

 
 VARFÖR HÄNDER DÅ INGET?  

 



 SKOLMEDICINEN/LANDSTINGSVÅRDEN HAR MONOPOL PÅ ATT DAGLIGEN OMBESÖRJA SÅ 
ATT 7-8 MÄNNISKOR DÖR INOM VÅRDEN/SKOLMEDICINEN PGA BRISTERNA INOM 
VÅRDSVERIGE/LANDSTINGSVÅRDEN, OSTRAFFAT, VEM BÄR ANSVARET FÖR DET? 

 
 FINNES YTTERST ANSVARIG MINSITER, HAR DENNE YTTERST ANSVAR FÖR ATT DETTA SOM 

SYNES FOLKMORD I SVERIGE TILLÅTS FORTSÄTTA? 
 
 
 

 ”Peter Gøtzsche berättar vidare att dödsfall från mediciner vida överstiger vad dödsfallen 
från  
sjukdomar orsakar” 

 
 Läkare är de som kan skriva ut dessa mediciner, men hur många av dessa läkare ”straffas” 

för ” som synes delaktighet i ett som synes legitimerat folkmord”? 
 

 YTTERST ANSVARIG MINISTER, HAR DENNE DET YTTERSTA ANSVARET FÖR ATT DETTA 
TILLÅTS FORSÄTTA? 

 
 JOURNALISTER/MEDIA SOM STARTAR ”DREVET”, KOMMER DE HYLLAS AV FOLKET? 

 
 ELLER KOMMER DE STRAFFAS AV DEN ”EKONOMISKA MAKTEN” OCH TYSTAS INNE DE ENS 

HUNNIT STARTA ETT SÅDAN ”JOURNALIS/MEDIA-DREV”? 
Läs och begrunda 
 
Publicerat på NewsVoice 
 
 

Boken etablissemanget inte vill att du ska läsa – Organiserad brottslighet 

inom Big Pharma 

4 Jun, 2014 By Hans Sternlycke 3 Comments 
 

 
NewsVoice: Vid en sökning på nätet framkommer att sedan Peter Gøtzsches bok ”Deadly 
medicines and organised crime” kom ut i september 2013 har endast en svensk tidning skrivit om 

boken. Det var Dagens Medicin med artikeln: ”Möt Cochranes omdebatterade chef”. 

 

I artikeln framkommer vilken part som dirigerar debatten, läkemedelsindustrin, en debatt som 
industrins företrädare inte vill ha. Gøtzsche pekas istället ut som ”kontroversiell”, en person som 
man gärna vill ska gå i pension, någon som inte går att diskutera med, även om ointresset för dialog 
är ömsesidigt. 
 

Ingen inom läkemedelsindustrin vill diskutera med Peter Gøtzsche, utan gör bedömningen att det 
skulle ge honom ännu mer tid att kritisera industrin, skriver Dagens Medicin. 
 
Vi diskuterar inte med en man som beskyller industrin för att vara kriminell och använda 
maffiametoder. Man kommer aldrig kunna överbevisa honom om motsatsen till hans argument. Och 
så får vi aldrig diskutera de egentliga frågorna, säger en person med en hög position inom 
läkemedelsindustrin. / Dagens Medicin 

 

http://newsvoice.se/author/hans/
http://newsvoice.se/2014/06/04/boken-etablissemanget-inte-vill-att-du-ska-lasa-organiserad-brottslighet-inom-big-pharma/#comments
http://www.dagensmedicin.se/nyheter/cochrane-centrets-kontroversielle-chef-portratterad/


Men att industrin inte vill ”diskutera” med Gøtzsche innebär inte att medierna inte bör skriva om en 

bok som är av enormt allmänt intresse. Svensk Public Service och de stora medierna visar återigen 
sin numera förutsägbara etablissemangssida. 
Intro: NewsVoice 

 
Recension av boken ”Deadly medicines and organised crime” 

Den danske medicin-professorn Peter Gøtzsche är ordförande för den nordiska avdelningen av 
Cochrane-institutet, ett nätverk som gör oberoende granskning av medicinsk forskning. Han har 
skrivit en bok, Deadly medicines and organised crime, How big pharma has corrupted helthcare, 
där han går till ett väldokumenterat angrepp på medicinidustrin. 
Recension: Hans Sternlycke 
 
Särskilt uppehåller han sig vid psykmediciner. Inte utan anledning. En bransch full av forskningsfusk 
och obevisade påståenden. I Sverige kostar psykiatrin oss 70 miljarder kronor om året. Ändå ökar 
sjukligheten. 
 
Att med mediciner påverka den påstådda obalansen i hjärna ger risk för verklig obalans när 
kroppen anpassar sig, så att patienter får abstinenssymptom när de försöker avstå från medicin. De 
blir kroniker. Att de med depression har för lite serotonin och de med scizofreni för mycket dopamin 
är motbevisat. Ändå fortsätter medicineringen. 
 
Läs mera 
http://newsvoice.se/2014/06/04/boken-etablissemanget-inte-vill-att-du-ska-lasa-organiserad-
brottslighet-inom-big-pharma/ 
 
 
 
Publicerat på EkonomiNyheter; 
 
”Då vi nästan inte kunnat läsa något i media i Sverige om läkemedelsindustrins bedrägerier och 
astronomiska böter kan man undra: Har det hänt och är det verifierbara fakta, eller är det bara 
konspirationsteorier? Svaret finns lätt tillgängligt för den som vill veta och kan tänka själv.” 
 
”Som en sammanfattning över läkemedelsbolagens kriminalitet i USA visar en rapport från Public 
Citizen att läkemedelsbolagen 2010 övertagit förstaplatsen i bedrägeritoppen från vapen-
/försvarsindustrin och att bolagen under åren 1990-2010 fått betala 19,8 miljarder dollar (130 
miljarder kronor) för sin illegala verksamhet [12]. 
Med en uppdatering av rapporten, utifrån ovanstående uppgifter och andra rättsfall sedan 2010 
[13], kan vi nu se att läkemedelsbolagen sedan 1990 fått betala runt 29 miljarder dollar, eller 
189 000 000 000 kronor i böter.” 
 
Läs mera 
http://www.ekonominyheter.se/pressmeddelanden/den-psykiatriska-lakemedelsindustrins-
mangmiljardboter-fakta-eller-konspirationsteorier,17243 
 
 
Publicerat på NewsVoice 
 
Chef på Cochrane och en fd vice ordf från Pfizer om den kriminella läkemedelsindustrin 

28 Okt, 2013 By Kerstin Unger-Salén Leave a Comment 
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Peter Gøtzsche som är ingen mer än chefen för det välrenommerade Nordic Cochrane Centre, som 
tillhör Cochrane Collaboration, ett oavhängigt forsknings- och informations center, vars 
verksamhet ägnar sig åt att förbereda, upprätthålla och förbereda, samt informera om olika 
behandlingar som används inom den moderna, etablerade medicinen, höjer rösten i kritik över 
läkemedelsindustrins maffialiknande och kriminella beteende. 

Text: Kerstin Unger Salén | Bild: Boken Big Pharma Jacky Law 
 

Cochranes verksamhet är inriktad på att undersöka huruvida de har tillräckligt evidens baserade 
bevis för att läkemedel och behandlingar är tillräckligt säkra och effektiva. De var den första gruppen 
av individer som vidhöll att medicin inte bör användas såvida inte det inte är bevisat att det fungerar. 

I hans bok ”Deadly Medicines and Organised Crime: How big pharma has corrupted healthcare”
 (Radcliffe Publishing Ltd) citerar han före detta vice ordförande för läkemedelsföretaget Pfizer: 
”Det är skrämmande vilka likheter som finns mellan läkemedelsindustrin och maffian. De tjänar 
orimliga pengar, precis som läkemedelsindustrin. Sidoeffekterna av organiserad kriminalitet och 
mord är desamma i denna industri. De mutar politiker och andra och det gör även 
läkemedelsindustrin.” 
 
Läs mera 
http://newsvoice.se/2013/10/28/peter-gotzsche-chef-pa-cochrane-en-tidigare-vice-ordf-fran-pfizer-
uttalar-sig-om-den-kriminella-lakemedelsindustrin/ 
 
 
PUBLIC SERVICE 
Public Service journalisterna inom SVT och SVR har ett mycket stort ansvar att värna och skydda en 
demokratisk utveckling med att objektivt och opartiskt granska vad som nu delges. 
Det återstår att se om dessa tager sitt ansvar. 
 
Sprid vidare i dina nätverk om du värnar en demokratisk utveckling och värna därmed liv och hälsa 
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