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Ämne: Tema för dagen 20160328: : Vad är KI-skandalen jämfört med denna hälsokatastrof? Nu 
fråga i fokus om vårdterrorism inom Vård Sverige: Är det dags att Vård Sverige och ansvarig minister 
Gabriel Wikström börjar ta ansvar? 
Prioritet: Hög 

 

Till alla goda medmänniskor, makt- och 

myndighetsutövare och journalist Sverige 

 
Begär av registrator vid berörd institution att denna skrivelse kommer alla 
riksdagsledamöter och ministrar i Sveriges Regering, kommun, landstingspolitiker 
tillhanda, därtill även ansvariga tjänstemän inom regeringskansliet. Därtill inom 
Riksrevisionen alla berörda tjänstemän vilka har ansvar för resp frågeområde. 

Denna skrivelse/kommunicering skall i laga ordning registreras av registrator, begär 
av registrator dagboksblad och dnr med vändande e-post till voulf56@gmail.com 

Är Den enda vettiga lösningen på problemet det Super Korrupta Sverige att 
säkerställa rättssäkerheten och demokratin i en demokratisk utveckling för 
svenska folket genom:  

 att mycket skyndsamt återinföra det gamla tjänstemanna ansvaret  

 att en författningsdomstol mycket skyndsamt skapas  

 och att utkräva ansvar retroaktivt för den uppenbara skada som Vård 
Sverige synes åsamkat svenska folkets folkhälsa.(Trolöshet mot 

huvudman/svenska folket/skattebetalarna, fara för liv och hälsa, har 
allmänheten som synes utsatts för över väldigt lång tid) 
 

ATT SÄRSKILT KOMMA IHÅG: 

mailto:voulf56@gmail.com


Sjukvården behöver en haverikommission http://medicinskaccess.se/wordpress/2014/02/24/sjukvarden-

behover-en-haverikommission/ "Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket" Gustav Möller(S) 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Gustav_M%C3%B6ller ”Journalisters bristfälliga kunskaper i metod är 

sammanfattningsvis enligt min mening ett reellt problem för deras förtroende och 

trovärdigheten i samhället för svensk journalistik.”http://nordinavia.se/2015/11/darfor-har-svensk-

journalistisk-lag-trovardighet/ ”Läkaren är Big Pharmas försäljare mot slutkund – patienten” 

http://newsvoice.se/2016/02/20/lakarna-ar-big-pharmas-forsaljare-mot-slutkund-patienten/ 

”Vilka är de som skriver ut livsfarliga mediciner?”http://anthropocene.live/2016/02/19/vilka-ar-de-som-

skriver-ut-livsfarliga-mediciner/ ”Vår tids värsta folkmord” http://anthropocene.live/2016/02/23/var-tids-varsta-

folkmord ”Sanningen drunknar i pengar” ”Följ alltid pengarna och där det är stora värden på 
spel, lita inte ens på myndigheter, korruptionen finns överallt även i Sverige. Räkna med att 
dessa problem bara blir värre i takt med att de globala marknaderna växer.” 
http://anthropocene.live/2016/02/02/sanningen-drunknar-i-pengar/ ”Vad du bör veta om Rockefellers och 
läkemedelsindustrins investeringar på sjukdomar” http://newsvoice.se/2015/12/31/rockefellers-och-

lakemedelsindustrin/  

”Dödliga Mediciner” http://www.karnevalforlag.se/bocker/dodliga-mediciner-och-organiserad-brottslighet ”Peter 
Gøtzsches bok –  n  edicin         ör       rd  c    r  ning” http://newsvoice.se/2016/01/07/peter-

gotzsches-bok-medicinsk-bomb-for-sjukvard-forskning/ 

 

Källa till bilden och citatet ovan 
http://likesuccess.com/36035 
 

 

Tema för dagen: Vad är KI-skandalen 

jämfört med denna hälsokatastrof?
 
Nu 

fråga i fokus om vårdterrorism inom Vård 

Sverige: Är det dags att Vård Sverige och 
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ansvarig minister Gabriel Wikström 

börjar ta ansvar? 

 

Vet dessa sammantaget vad ansvar innebär? Ansvar; att fullt ut ta 

ansvaret för att svensk folkets folkhälsa över tid, mycket lång tid, 

historiskt lång tid, förgiftats av bland annat amalgam/kvicksilver och 

”Dödliga Mediciner”. 

 

Eller tänker Sveriges regering och riksdag därtill Vård Sverige 

försöka mörka ytterligare det som är allmänt känt? Är att mörka 

detta att ta ansvar bästa minister? 

Läs mer i den delen; 

 

Professor P.O.Glantz, Socialstyrelsen och övriga 

etablissemanget  

http://kvicksilveramalgam.se/ 

 

Läs ännu mer 

http://kvicksilveramalgam.se/forskningsetik-forskningsfusk-
kvicksilverforgiftning-dupera-etablissemanget-amalgam-biverkningar-glantz-
barbro-westerholm.php 

Ännu mer 

Professor vilseledde och mörkade risken för 

kvicksilverförgiftning. Patienter blev förgiftade. 

http://kvicksilveramalgam.se/Kvicksilveraanga-forskningsetik-forskningsfusk-
kvicksilverforgiftning-dupera-etablissemanget-amalgam-biverkningar-
glantz.php 

 

Ännu mer 

”Dödliga Mediciner” 

http://www.karnevalforlag.se/bocker/dodliga-mediciner-och-organiserad-
brottslighet  

 

”Peter Gøtzsches bok – En medicinsk bomb för sjukva  rd och 

forskning” http://newsvoice.se/2016/01/07/peter-gotzsches-bok-medicinsk-

bomb-for-sjukvard-forskning/ 
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I allmänhetens intresse bästa Vård Sverige och minister 

Gabriel Wikström; hur länge skall vårdterrorism tillåtas 

fortsätta i Sverige? 

Att först komma ihåg är, citat; 

"Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket" Gustav Möller(S) 

 

Begär att Vård Sveriges politiker, tjänstemän och ytterst ansvarige 

minister Gabriel Wikström avsätter tid för att sätta sig in i; tillfullo i 

detta och vänligen återkoppla till undertecknad vad ni har för avsikt 

att göra för att säkerställa svenska folkets folkhälsa och hur 

ansvaret skall utkrävas av folket för det som uppenbart är en 

hälsokatastrof i ”Vård terrorismens” Sverige: 

 

Boyd Haley PhD publishes studies 

linking mercury and Alzheimer's 

disease 

Publicerades den 3 jan. 2016 
Boyd Haley PhD discusses the link between mercury and 
Alzheimer's disease 
 
Se denna, ca 7 minuter 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UJhMERFaBqY 
 
 
 

MERCURY LINKED TO ALZHEIMER’S 

DISEASE 

 

In 2010 scientist Richard Deth PhD presented his study 

published in the Journal of Alzheimer’s Disease, which 

linked mercury to Alzheimer’s disease to the FDA’s dental 

products panel. 

 
Se denna ca 4 min 
https://www.youtube.com/watch?v=z7E3vszuZO0 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UJhMERFaBqY
https://www.youtube.com/watch?v=z7E3vszuZO0


 

Northeastern University professor Richard Deth and 

academic colleagues in Germany suggests that long-term 

exposure to mercury may produce Alzheimer’s-like 

symptoms in people. 

Deth also discovered a probable biological mechanism through which mercury 
can destroy neurological brain function in humans. 

 

The findings were reported this month in a study published in the Journal of 
Alzheimer’s Disease. 

 

The team of researchers conducted a literature review of more than 100 
experimental and clinical studies on mercury exposure in cell models, animals 
and humans. They found that animals exposed to mercury exhibited many of 

the pathological changes associated with the Alzheimer’s disease, 

including memory loss, poor cognitive performance and confusion. 

 

The researchers don’t have enough evidence to conclude that mercury 
exposure definitely causes these symptoms in humans, but data indicates a 
need to restrict exposure as a precautionary measure. 

 

“Mercury is clearly contributing to neurological problems, whose 

rate is increasing in parallel with rising levels of mercury,” said 

Deth, a professor of pharmacology in the Bouvé College of Health 

Sciences. “It seems that the two are tied together.” 

 

Mercury, one of the most toxic natural substances, is found in some 

species of food fish, in amalgam dental fillings and in energy-saving 

fluorescent light bulbs. Mercury emissions from coal-burning power 

plants enter the food chain. 

 

The heavy metal evaporates at room temperature, turns into a gas, 

enters the body, crosses the blood-brain barrier and gets trapped 

inside the brain, where it accumulates over time. 

Deth found that mercury exposure impairs cognitive function by reducing the 
efficacy of selenium, an antioxidant that helps keep the brain healthy by 
suppressing damaging chemical reactions in humans. 



Mercury binds to selenium, said Deth, promoting “oxidative stress” and 
decreasing the amount of available antioxidants.  Nerves stop functioning 

normally, cognitive impairment sets in and cells die. 

Deth’s coauthors on the paper, titled “Does Inorganic Mercury Play a Role in 
Alzheimer’s Disease? A Systematic Review and an Integrated Molecular 
Mechanism,” include colleagues from the Institute of Transcultural Health 
Studies, at the European University Viadrina, the European Office of the 
Samueli Institute, and the Department of Environmental and Integrative 
Medicine, Konstanz, all in Germany. 

Read more at: http://phys.org/news/2010-11-mercury-linked-dementia.html#jCp 

Källa 
http://evidence-of-harm.com/2010/12/mercury-linked-alzheimers-
disease/ 

 

Full history exposed: Tribeca Film 

Festival carrying out Nazi agenda 

of genocide, eugenics and 

extermination via 'science' and 

medicine 

 

(NaturalNews) With a massive backlash now mounting against Robert De 
Niro for censoring an independent film on vaccines, the Tribeca Film Festival 
has been subjected to intense scrutiny across independent media as 
journalists seek to discover who got to De Niro and what did they threaten him 
with? 
 
After being threatened by vaccine industry totalitarians and science bullies, De 
Niro blackballed the VAXXED documentary from the Tribeca Film Festival, 
playing right into the hands of state-run medical propagandists who are all pro-
vaccine. 
 
This betrayal of a powerful, historic indy film has not gone unnoticed by the 
people of America. In effect, Robert De Niro has become a traitor to his own 
film industry that was founded on freedom of expression. He has just 
announced to the world that any film which dares challenge the official 
narratives of criminal vaccine corporations will be blackballed at Tribeca and 
not allowed to see the light of day. 
 
But far beyond that, we've now learned that the Tribeca Film Festival has 
a strategic partnership with the Nazi-linked Sloan Foundation, founded by 
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http://phys.org/news/2010-11-mercury-linked-dementia.html#jCp
http://evidence-of-harm.com/2010/12/mercury-linked-alzheimers-disease/
http://evidence-of-harm.com/2010/12/mercury-linked-alzheimers-disease/
http://www.naturalnews.com/053449_Tribeca_Film_Festival_Sloan_Foundation_eugenics_and_depopulation.html
http://www.naturalnews.com/053449_Tribeca_Film_Festival_Sloan_Foundation_eugenics_and_depopulation.html
http://www.naturalnews.com/053446_Robert_De_Niro_VAXXED_documentary_censorship_threats.html
http://www.naturalnews.com/053445_VAXXED_film_Robert_De_Niro_Tribeca_Festival.html
http://www.naturalnews.com/053449_Tribeca_Film_Festival_Sloan_Foundation_eugenics_and_depopulation.html


Alfred P. Sloan, a Nazi collaborator and hater of blacks and Jews. Sloan, much 
like Bill Gates, was a globalist eugenics promoter who believed in eliminating 
the "undesirable" people from the planet, leaving only a superior race in 
charge. 
 
A Zen Gardner article also reveals how the Sloan Foundation held corporate 
stock in the Merck corporation, the world's largest manufacturer of vaccines: 

Läs mera 

http://www.naturalnews.com/053456_Tribeca_Film_Festival_Nazi_eugenics_Robert

_De_Niro.html  
 
 

Vaccines contain DNA fragments 

from aborted human fetal cells and 

viruses that could cause both 

autism and cancer 

Läs mera 

http://www.naturalnews.com/053455_vaccines_DNA_fragments_aborted_fetal_cells

.html 

 

BREAKING: Robert De Niro was 

clearly threatened by the vaccine 

establishment to censor the 

VAXXED documentary from 

Tribeca... new details emerge  

Läs mera 

http://www.naturalnews.com/053446_Robert_De_Niro_VAXXED_documentary_cens

orship_threats.html 

 

Tvångsvaccinering kryper allt 

närmare våra svenska barn 

http://www.zengardner.com/contagion-depopulation-plague/?print=print
http://www.naturalnews.com/053456_Tribeca_Film_Festival_Nazi_eugenics_Robert_De_Niro.html
http://www.naturalnews.com/053456_Tribeca_Film_Festival_Nazi_eugenics_Robert_De_Niro.html
http://www.naturalnews.com/053455_vaccines_DNA_fragments_aborted_fetal_cells.html
http://www.naturalnews.com/053455_vaccines_DNA_fragments_aborted_fetal_cells.html
http://www.naturalnews.com/053446_Robert_De_Niro_VAXXED_documentary_censorship_threats.html
http://www.naturalnews.com/053446_Robert_De_Niro_VAXXED_documentary_censorship_threats.html


Läs mera 

http://www.vaken.se/tvangsvaccinering-kryper-allt-narmare-vara-svenska-

barn/ 

 

 

 
 

Hur många inom makt- och myndighetsmissbrukarna kan vi 

misstänka har dessa drag? 

Hur många inom det Super Korrupta Sverige finns inom dessa 

kriterier? 

Är det dags att svenska folket förstår innebörden av att sådana 

finnes inom makt- och myndighetsmissbrukande Sverige/Vård 

Sverige? 

PSYKOPATEN FÅR MAKT 

GENOM HJÄRNTVÄTT.  

MAKT ÖVER TANKEN, Mind Control, är raffinerade sätt att utöva maktmissbruk 
och skapa självödeläggande lydighet i människan. 
 
Den totala makten får man genom att manipulera "tankegodset" som en 
professionell psykopat uttryckte det. På så sätt kan en manlig person  
 "nyskapa en människa". 
 
Metoden kallas Brainwashing Process, efter psykiatern Robert Jay Lifton, som 
studerade detta fenomen hos amerikanska soldater som varit krigsfångar i 
Korea under Koreakriget på tidigt -50-tal. 
Boken utkom 1962 och begreppet Hjärntvätt blev allmänt känt. 
http://changingminds.org/techniques/conversion/lifton_brainwashing.htm 

Hjärntvätt är nog äldsta metoden i världen, vad gäller att skaffa sig kontroll 
över andra. Det innebär maktmissbruk i en grad så processen är rankat bland 
värsta tortyrmetoderna enligt FN. Hjärntvätt är ett totalitärt övergrepp och 
strider mot alla mänskliga rättigheter. 
 
Allt man är, ens jag, ens identitet, skall bytas ut. "Enklaste vore ju att byta ut 
hjärnan," som psykopaten sa. "Men det innebär döden, och då har man ingen 
kropp som kan valsa kring med den nya människan inuti. Så man tvättar hellre 
rent där inne bland de små grå och sen ställer man in  ny möblering." 
 
Detta sa han, som om det vore en gåva till "den där med damm i vrårna i 
skallen." 
 

Hjärntvätt kan användas på ett helt folk, genom att ersätta gamla 

http://www.vaken.se/tvangsvaccinering-kryper-allt-narmare-vara-svenska-barn/
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föreställningar med nya, som detta folk aldrig skulle accepterat då 

hjärntvätten började. 

 

I hjärntvätt ingår strikt självcensur. Att tänka annorlunda än vad 

makten befaller, känns i ens inre som farligt. 

Hjärntvätt används i sekter, i privatlivet, i tortyrkammaren, i politik; inom 

professionella grenar av sjukvård, fast då är metoden förbjuden. 

 
Hjärntvätt och KBT = Kognitiv Beteende Terapi, bygger på samma grundval. Ett 
beteende skall bytas ut mot ett annat, genom att patienten ändrar sin 
uppfattning av sig själv och sitt sätt att agera. När patientens självuppfattning 
ändrats, kan terapeuten implantera det beteende (eller ideologi) som hon/han 
menar passar bättre. En sådan terapi känns alltid betungande, vilket är själva 
larmsignalen. 

 

VI LEVER DAGLIGEN MED MANIPULERINGAR.  

Varje kontakt med världen, innebär en manipulering. Att uppnå makt, innebär 
att man måste manipulera andra i den riktning man önskar. Detta sker gärna 
genom löften om belöning. Ex: de troende får komma till himmelen, de lydiga 

får lönepåslag, väljarna förespeglas infriade vallöften. 

 

Läs mer 

http://psykopatupplysningen.blogspot.com/2014/10/psykopaten-far-

makt-genom-hjarntvatt-8.html 

 

 

 

Påminner även om detta enorma hälsoproblem; 

Hur påverkas kroppen av 

titan? 
 

Kan sångerskan Josefin Nilssons plötsliga död ha orsakats av titan i 

ryggen och höften? Så dramatiska följder är sannolikt ovanliga. 

Dock kan titan orsaka blodpropp, värk, hudutslag och allergier. Här 

skriver Ann-Marie Lidmark och Vera Stejskal mer om riskerna med 

titan. 

 

Kroppen är inte gjord för att ta hand om så mycket metaller som vi i 

dag får i oss. Metaller existerar inte bara i implantat och 

tandfyllningar utan finns överallt i miljön och används i färgämnen, 

kosmetika och mycket mer. Vit färg består ofta av titandioxid (E 

http://psykopatupplysningen.blogspot.com/2014/10/psykopaten-far-makt-genom-hjarntvatt-8.html
http://psykopatupplysningen.blogspot.com/2014/10/psykopaten-far-makt-genom-hjarntvatt-8.html


171) och finns i godis, läkemedel, mellan- och lättmjölk, solkräm, 

tandkräm och mycket mer. 

 

Titan är en metall som väldigt många människor exponeras för och 

en del blir överkänsliga och får allergier. Innan insättning av 

implantat är det angeläget att undersöka eventuell känslighet mot 

någon av de ingående metallerna. Tyvärr är titan sällan helt rent och 

därför behöver det inte vara titan som är boven i dramat. 

 

Vi vill dock betona att många tål sina implantat och det finns ingen 

anledning att rusa iväg och ta bort dem. De som har allvarliga besvär 

eller kroniska sjukdomar bör dock fundera på om det finns ett 

samband mellan implantatet och symtomen. Ett MELSA®-test (1) 

kan ge viss vägledning. 

 

En del drabbas hårt 

Värk i leder och muskler, extrem trötthet och depressioner, som 

tycks vara fallet med Josefin Nilsson, kan mycket väl hänga 

samman med överkänslighet mot titan (2). Ett annat misstänkt fall 

är Jan Björkman som under sin sjukdomstid förde dagbok. Den 

visade att besvären accelererade i samband med inoperering av 

titanimplantat. Först efter hans bortgång kopplade änkan besvären 

till titanplattor i ryggen och titanimplantat i käkarna (3). 

 

Ytterligare ett exempel är Jan Söderqvist som fick värk och blev 

elöverkänslig av sina titanimplantat. Han kopplade dock snabbt sina 

besvär till implantaten och tog bort dem efter några veckor. 

Symtomen försvann ganska fort och nu kan han åter sitta vid datorn, 

men är ett antal tiotusenkronor fattigare (4). 

 

Elöverkänslighet har den japanske tandläkaren Yoshiro Fujii 

uppmärksammat till följd av metaller i tänderna eller käkarna. Han 

har publicerat flera fallrapporter varav ett visar att borttagning av 

titanimplantat tog bort yrsel, värk och styvhet i kroppen. Han menar 

att besvären hänger starkt samman med elektromagetiska fält från 

mobiler och datorer (5). 

 

Läs hela artikeln 
 
http://medicinskaccess.se/wordpress/2016/03/21/hur-paverkas-kroppen-av-
titan/ 
 

http://medicinskaccess.se/wordpress/2016/03/21/hur-paverkas-kroppen-av-titan/
http://medicinskaccess.se/wordpress/2016/03/21/hur-paverkas-kroppen-av-titan/


 

En god medmänniska har yttrat följande, utifrån ovan omnämnt, den 

gode medmänniskan vill vara anonym, citat; 

 

”Detta är så otroligt viktigt och intressant, käre Ulf. Jag har mött 
många, många läkare och tandläkare som vittnar om stora problem 
med titanimplantat, och liknande, men de säger samtidigt att de får 
inte tala offentligt om dessa problem.” 
 

En annan god medmänniska, som också vill vara anonym, säger, 

citat; 

 
”Och man behöver definitivt inte ha pigment Ti02 i allt, speciellt inte 
i flesta läkemedel och i maten. 

Också kombination av fluor och titan i flesta tandkrämer är mycket 
olyckligt.” 
 
 

 

Kommentar 

 

Varför är till och med läkare och tandläkare ”rädda”(Vård terrorism/  

Terrorism (från latin terror 'rädsla, fruktan', källa 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Terrorism )härjar i Sverige!  
 
Som synes går ingen säker, inte ens läkare och tandläkare, rädslan och fruktan 
inom Vård Sverige sprider sig i alla led. 
 
Alltså Vård Terrorismen i Sverige är då som synes fast etablerad och 
uppenbart ett stort samhällsproblem, det går inte att ställa bortom all rimlig 
tvivel. 

 

Men vad gör ytterst ansvarige minister Gabriel Wikström och 

sittande regering åt detta? 

 

Det ligger i allmänhetens intresse, eftersom detta uppenbart är ett generellt 
problem som spritt sig inom Vård Sverige; att ministern och regering vidtager 
åtgärder för att värna det svenska folket, annat torde var fel i tjänsten av 
ministern och Sveriges Regering, eller hur? 
 
Att svenska folket är förgiftat går inte ställa bortom all rimlig tvivel.  
 
Att den kriminella läkemedelsindustrin och skolmedicinen, som dominerar 
Vård Sverige, som synes ”tjänat” på detta går inte att ställa bortom all rimlig 
tvivel. 
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Latin
https://sv.wikipedia.org/wiki/Terrorism


Vad är försiktighetsprincipen bäste minister Gabriel Wikström och varför 
tillämpas denna inte i Sverige, särskilt utifrån att som synes är det industrin/de 
ekonomiska intressena som värnas av minister Gabriel Wikström.  
 
Svenska folkets folkhälsa har som synes satts på undantag. Ministern och 
regeringen har att bevisa och visa på motsatsen, allmänheten har rätt att kräva 
ansvar tages av Sveriges regering och minister Gabriel Wikström, särskilt 
utifrån att, citat; 
 

"Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket" Gustav 

Möller(S) 

 

Är det rimligt och försvarbart att ministern och regeringen stjäl 

svenska folkets skattepengar? 

Gå ansvar att utkräva, särskilt utifrån/eftersom 1975 togs det gamla 

ämbetsmanna/tjänstemanna ansvaret bort av Olof Palmens(S) 

regering i symbios med Sveriges Riksdag. 

 

Problemet, har också påtalat i ESO-rapporten 

”Maktutövning under lagarna?”, av professor i 

förvaltningsrätt Olle Lundin 

 

Du läser rapporten här 

 

http://eso.expertgrupp.se/wp-content/uploads/2013/10/ESO-

2015_2.pdf 

 

Alltså problemet existerar, regering och riksdag vet om det, men har 

inte alls vidtagit några åtgärder. Kan vi lita på, en synnerligen 

befogad fråga, Sveriges Regering och Sveriges riksdag? 

 

Är dessa partiska med sina politiker kolleger inom landet, som synes 

beskyddar makt- och myndighetsutövarna i det makt- och 

myndighetsmissbrukande Sverige/Vård Sverige. 

 

Upp till bevis Sveriges Regering och Sveriges riksdag, vem 

beskyddar ni, skattebetalarna eller makt- och 

myndighetsmissbrukarna? 

 

Allmänheten vill så klart veta om Sverige är en demokratisk 

rättsstat, eller hur? 

 

http://eso.expertgrupp.se/wp-content/uploads/2013/10/ESO-2015_2.pdf
http://eso.expertgrupp.se/wp-content/uploads/2013/10/ESO-2015_2.pdf


Till läkare och tandläkare kan jag endast rekommendera att 

anonymt skriva till NewsVoice och delge vad ni tycker i artiklar för 

att värna en demokratisk utveckling i avsikt att värna svenska 

folkets folkhälsa, för annorstädes lär ni inte får er publicerade. 

Bara det ett ”bevis” för hur illa det är ställt inom det Super Korrupta 

Sverige! 

 

Här har Du adressen 

Kontakta, tipsa NewsVoice eller bli visslare 

http://newsvoice.se/contact/ 

 

 

 

 

Avslutningsvis 

 

Bästa Vård Sverige och minister Gabriel Wikström sätt fokus på svenska 
folkets folkhälsa för något är allvarligt fel inom det Super Korrupta Vård 
Sverige 

Det är uppenbart för skattebetalarna/allmänheten att ministern har ett synnerligen 
mycket stort ansvar att leva upp till, Vård Sverige krisen är ett faktum, det är avslöjat 
att den kriminella läkemedelsindustrin har gynnats över mycket lång tid, mjölkat 
skattebetalarna, men det har inte på något sätt gynnat svenska folket och 
svenska folkets folkhälsa! 
 
Fler dör av sk mediciner än av sjukdomar, det är värre än värst bästa minister, 
därför förväntar sig allmänheten att ministern ”gör avbön” inför svenska folket. 
Svenska folket/ vi alla goda medmänniskor vill veta om och hur ministern har för 
avsikt att ta sitt ansvar, eller om ministern har för avsikt att avgå. Alltså 
ansvarstagande eller en del av Super Korrupta Sverige, det återstår att se, eller hur? 
 
Vem är Vård Sverige till för? Skattebetalarna och vårdkonsumenterna? 
Hälso- och sjukvård, vad är det egentligen? Hälsovård är det detsamma som 
att sk mediciner berättigas att döda fler än vad sjukdomar gör? Att Vård 
Sverige uppenbart är sjukt har många konstaterat över tid, särskilt efter att 
boken ”Dödliga Mediciner” kom ut på svenska.  
 

Men hur kommer det sig att de granskande journalisterna ännu inte granskat med 
”lupp” vad som pågår inom det Super Korrupta Vård Sverige? 
 
Alltså, fler dör av sk mediciner än av sjukdomar, Vård Sverige är uppenbart i 
beroendeställning till den kriminella läkemedelsindustrin, och Vård Sverige tillåts att 
fortsätta med dessa sk mediciner dag ut och dag in, vem bär det yttersta ansvaret för 
det? 
 

http://newsvoice.se/contact/


Skyddar Vård Sverige svenska folkets folkhälsa? Eller skyddar Vård Sverige den 
kriminella läkemedelsindustrins ekonomiska intressen? Är Vård Sverige 
inkompetenta eller endast en del av det Super Korrupta Sverige? 
Hur ser vår miljö ut och vad har Vård Sverige för ansvar att ta? Avgiftning av svenska 
folket är som synes en bra början, eller?  
 
 
Sprid mycket gärna vidare i dina nätverk om du värnar en demokratisk 
rättssäkerhetsutveckling i vårt vackra land Sverige, som vi alla vill ska vara en 
demokratisk rättsstat, där vi alla kan leva tryggt och säkert och lita på att makt- 
och myndighetsutövare tillgodoser medborgarna i första hand (deras uppgift). 

Undertecknad har för tydlighetens skull inga bindningar till någon annan gruppering, 
jag representerar endast mig själv och möjligen ett stort antal åldringar vilkas hälsa 
jag värnar framför allt annat. 

 

Hälsar den goda medmänniskan 
 

 
Ulf Bittner 
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se  
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