Sundhedsstyrelsen
Att.: Direktør Søren Brostrøm

Fredericia, den 01.12.2015

Kære Søren
Dette er et åbent brev.
Det er med stor undren jeg hører om din optræden i det offentlige rum, hvor du
promoverer HPV vaccinen, samtidig med at du får EMA til at angribe Frederiksberg
Hospital og prøve at få afdelingen reduceret/nedlagt. Det viser med al ønskelig tydelighed,
hvor korrupt vores samfund er, ikke kun inden for sundhedsvæsenet, men generelt. Der
arbejdes over en bred front for at få den megen korruption lagt åbent frem, så det bliver
klart for enhver, hvordan vores samfund fungerer, således det er op til den enkelte at tage
stilling til, hvordan vedkommende vil agere i samfundet.
Jeg forventer, at din promovering af HPV vaccinen vil bevirke, at den kommer i miskredit i
befolkningen, så at ingen vil have den, og dette vil smitte af så de andre vacciner også vil
bliver miskrediteret, og derfor vil danskerne over en bred kam nægte at lade sig
vaccinere. Dette vil bevirke at vaccinationsprogrammet falder helt til jorden, og det vil
tage år at genoprette befolkningens tillid til vacciner, og at få vaccinationsprogrammet op
at stå igen.
Det klogeste du kan gøre er at adskille det danske sundhedsvæsen fra medicinalbranchen
med tætte skodder. Medicinalbranchen er ved at køre det danske sundhedsvæsen ud over
en kant på grund af dets grådighed, og den korruption dette har medført. At den årlige
udgift til medicin på 2 millioner kr. til en døende cancerpatient kan effektueres, når den
reelle udgift burde være 20.000 kr. årligt viser, medicinalbranchens magt over det danske
sundhedsvæsen!
Husk på at Glaxo fik en bøde på 2,8 milliarder kr. i Kina for korruption af et lignende
beløb, når medicinalbranchen opfører sig sådan i Kina, så gør den det i alle lande, hvor de
kan se en fortjeneste.
For at lette din forståelse vil jeg erindre dig om, det for nylig er kommet frem, at der er
voldsom korruption inden for internationalt fodboldforbund samt andre sportslige
organisationer som vil bevirke, at den menig dansker vil drage en parallel mellem den
korruption der foregår i sportens verden med den korruption der foregår i det danske
samfund.
Du hævder nonchalant, at bare man har udfyldt en habilitetserklæring, er det
ensbetydende med at man ikke er korrupt! Den tror ingen længere på.
Du skal vide, at vi er mange der arbejder på at afdække den korruption der foregår i det
danske samfund, og fremlægge sandheden der har bevirket at det danske
sundhedsvæsen negligerer HPV vaccineskadede, og vi giver ikke op!
Medicinalbranchens jerngreb om det danske samfund er nærmest at sammenligne med
det jerngreb tyskerne havde i begyndelsen af 1940erne.

Tænk dig godt om!
Venlig hilsen
Stig Gerdes

