
Har Sundhedsministeren løjet for Folketinget? 
 
Sundhedsministeren oplyste ved det åbne samråd den 5. maj 2015, at 50% af de kvinder der dør af 
livmoderhalskræft er under 45 år.  
 
Dødeligheden i 2008 startede ved kvinder på 30 år - året før HPV vaccinen Gardasil, blev indført i 
børnevaccinationsprogrammet. 8,5 personer dør iflg. tabellen før 45 års alderen. Det svarer til 7,5% 
 
Dødeligheden i 2012 indtræder nu allerede i 20 års alderen - 3 år efter børnevaccinationsprogrammet er 
sat i værk. 10,9 personer dør ifølge tabellen før 45 års alderen. Det svarer til 11,5% 
 
Tallene ligger langt fra Sundhedsministerens udmelding om at 50% dør før 45 års alderen.  
 
Efter vaccines indførsel ses et fald i dødsfaldet af kvinder over 70 –Effekt af screeningsprogram – De u 
vaccinerede kvinder. 
 
Efter vaccinens indførsel ses en stor stigning i dødsfald af kvinder under 30 – De vaccinerede piger.  
 

 
 
Der er naturligvis ingen der tror at Sundhedsminister Nick Hækkerup bevist har løjet for Folketinget. 
Sundhedsministeren får tallene fra embedsmændene i Sundhedsstyrelsen. Hvem bestemmer over 
Sundhedsstyrelsen? Politikerne eller medicinal industrien? 
 
En Minister der taler usandt til Folketinget og til befolkningen er en alvorlig sag. 
Kan vi stole på det politiske system?  
Viser systemet den fornødne handlekraft og ansvarlighed? 
 
Alvorligheden forstærkes af at der er tale om tusindvis af unge menneskers liv og førlighed.  
 
Kan de danske borgere/vælgere, stole på sundhedsmyndighederne?  
Er der grund til alvorlig bekymring over de stigende interessekonflikter på grund af embedsmænd og 
politikeres ”Bijob”? 
 
Sundhedsstyrelsen har gang på gang udvist passivitet og tilbageholdenhed i årevis Sundhedsstyrelsen 
opfylder ikke den pligt og det ansvar det er at beskytte Danmarks borgere. Rækken af skandaler i 
Sundhedsstyrelsen er så lang at det ikke er en tilfældighed. Det er en bevist handling. Hvem betaler for at 
Sundhedsstyrelsen beskytter medicinal industrien og ikke borgerne? 



  
Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse m.fl. følger blindt medicinalproducenternes anvisninger. Det er 
ikke Regionerne, Sundhedsstyrelsen, EMA eller WHO der har ansvaret –  
 
Politikerne har ansvaret for at økonomi kommer forud for vores børn og unges liv.  
 
Det er vores håb og tro, at de danske politikere træder i karakter og handler nu, inden flere unge piger og 
kvinder får varige skader af HPV vaccinen. 
  
Mange spørgsmål toner frem i forbindelse med HPV vaccinen; 
  
- Hvorfor vil Danmark (Sundhedsstyrelsen) absolut fortsætte med at vaccinere, når store lande som Japan, 
Indien og Spanien fraråder HPV vaccinen? 
  
- Sundhedsstyrelsen anbefaler en vaccine, som man ikke kender virkningen af før om ca. 20 år, men som 
anretter store skader på en stor procentdel af de vaccinerede piger her og nu! 
  
- Hvorfor vil Enhedschef i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm ikke advare unge piger om ikke at træne op 
til HPV vaccinationen, når eksperter råder til dette? 
  
- Hvorfor afviser Sundhedsstyrelsen læge Stig Gerdes lovende resultater med intravenøst C-vitamin 
behandling? Behandlingsmetoder som udenlandske eksperter har anbefalet i flere år!  
 
-Hvad er forskellen på den behandling Stig Gerdes tilbyder og vaccinen?  
Virkningen er ukendt ved begge dele – vaccinen giver bivirkninger – det gør Stig Gerdes’ behandling ikke. 
 
-Vaccinen må fortsat anvendes, uden dokumentation for sikkerhed.  
  
- Hvorfor afviser Sundhedsstyrelsen generelt al behandling, der ikke kræver meget dyrt og patenteret 
medicin? 
  
Der medsendes diverse links til øget indsigt i hele HPV skandalen, bla. 
  
- en ung piges skader efter HPV vaccinationen – Set mere end 250.000 gange på en uge.  
https://www.facebook.com/casper.larsen.562/videos/10205696585206761/?__mref=message_bubble  
  
- Sanofi Pasteur's (markedsfører Gardesil) Mads Damkjær i finanspolitiske netværk   
http://www.samu.dk/netvaerk/finanspolitisk-netvaerk/medlemsliste.aspx 
   
- samme Mads Damkjærs medlemskab af et sundhedspolitisk netværk 
http://www.samu.dk/netvaerk/sundhedspolitisk-netvaerk/medlemsliste.aspx 
  
- Mads Damkjær er kædet sammen med chikane og manipulation, der er mafiaen værdig 
http://vaccineinfo.dk/artikler/2014/medicinalindustrien-forsoeger-at-styre-
medierne.aspx?PID=724&M=NewsV2&Action=1 
  
Det er vores håb, at dette kan råbe jer politikere, der sidder med den reelle magt, op og få stoppet dette 
vanvid. Få ryddet op i dette indspiste system og få nedsat en ekspert gruppe, bestående af eksperter, som 
ikke har relationer til medicinalindustrien. Ligeledes skal enhver tanke om at tvangsmedicinere aflives her 
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og nu, det gælder også krav om vacciner for at få institutionspladser. Det er i strid med et hvert demokrati. 
Danmark er ikke det tidligere Sovjetunion eller Nordkorea!  
  
Hvem – ud over Sundhedsstyrelsen – har tillid til en virksomhed med sådan en historie? 
 
Sanofi’s moderselskab, Merck er skyld i mere end 38.000 dødsfald på grund af præparatet Vioxx, mere 
end 160.000 skadet – mere end 6 milliarder dollars betalt i erstatning. 
http://www.drugwatch.com/vioxx/lawsuit/  
Sanofi er dømt til at betale 28 mio Euro for bestikkelse i Tyskland. 
http://www.reuters.com/article/2014/03/03/sanofi-bribery-idUSL6N0M01V620140303  
Sanofi reagere ikke på henstillinger fra FDA 
http://www.outsourcing-pharma.com/Product-Categories/Phase-III-IV/Sanofi-slammed-by-FDA-over-
failure-to-act-on-Ketek-fraud 
Sanofi betaler 109 millioner dollars i bøde for ”Kickback” 
http://www.fbi.gov/boston/press-releases/2012/sanofi-u.s.-agrees-to-pay-109-million-to-resolve-false-
claims-act-allegations-of-free-product-kickbacks-to-physicians 
Sanofi betaler lægerne for at fremhæve deres produkter. 
http://www.bigclassaction.com/lawsuit/Sanofi-Aventis-Drug-Sales-Class-Action-Lawsuit-Filed.php 
Sanofi har svindlet med sikkerhedsdata, bøde 40 millioner dollars. 
http://www.bigclassaction.com/lawsuit/Sanofi-Aventis-Drug-Sales-Class-Action-Lawsuit-Filed.php 
 
The crimes persist because crime pays. Harder sanctions are thereforee needed, including prison sentences 
for CEOs and other senior executives. Doctors and their organisations should consider carefully whether 
they find it ethically acceptable to receive money that may have been partly been earned by crimes that 
are harmful to patients. 
http://www.cochrane.dk/research/corporatecrime/Corporate-crime-long-version.pdf 
 
 
Meget kriminalitet – og rigtig mange penge involveret i vacciner. Også for WHO’s medlemmer. Ikke 
underligt at de anbefaler alle vacciner. Det er penge i egen lomme… Se link.  
 
http://edgytruth.com/2015/03/09/board-member-of-the-world-health-organization-is-a-large-
shareholder-in-csl-vaccine-company/  
 
STOP HPV Vaccinen – De milliarder af kroner vaccinations programmet har kostet er spildt. Der er p.t. brugt 
lige så mange penge på at undersøge piger med bivirkninger, som der er på vaccinationsprogrammet.  
 
Totalt set er der brugt/spildt ca. 5 milliarder kroner –Tusindvis af unge piger er alvorlig skadet, uden 
behandling – uden hjælp. Og dødeligheden stiger, modsat trenden de sidste 50 år hvor 
screeningsprogrammet har givet fald, år efter år.  
 
Venlig hilsen 
 
HPV Bivirkningsramte. 
 
Facebook opslaget af samme kan følges her 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1662883693944397&id=1657968304435936&__mr
ef=message_bubble 
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