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Svekfullt handlande mot nationen
Regeringen måste även anses ha agerat svekfullt mot nationen, då man inte har informerat
medborgarna om att det nya vaccinet innehåller nanopartiklar.
Nyligen har man upptäckt att en nanopartikel som är i kontakt med en vävnad framkallar en
oxidativ stress och olika inflammatoriska processer, som i sig själv kan leda till en oxidativ
stress i framtiden. Man har även genom experiment på djur konstaterat att nanopartiklar som
injiceras eller inandas har passerat blod-hjärnbarriären och nått hjärnan. Blod-hjärnbarriären
(mycket tätt sammanfogade kapillärväggar i hjärnans blodkärl) är en mycket viktig skydds
barriär.
I en nyligen publicerad artikel i Spiegel 22 oktober, 2009 talar man om att nya EU direktiv
krävs för registrering av kemikalier i produkter och att samma registrering borde tillämpas att
även gälla produkter innehållande nanopartiklar, anfört skäl ”So that people have the freedom
of choice,” I artikeln meddelade man även att det visat sig i studier att beståndsdelar i
storleksordning nano kan vara riskfulla och att en hypotesisk teori är att nanopartiklar kan ha
en inverkan på människans DNA, vilket skulle kunna leda till science fiction scenarier i
framtiden.

Regeringens aktivitet är inte bara en förbrytelse mot Helsingforsdeklarationen (WMA),
Nürnbergkonventionen, Biological Weapons Convention och svensk grundlag, utan är även
ett svek mot Sverige som nation.

Observandum
WHO´s grupp Strategic Advisory of Experts on Immunization (SAGE) och dess
arbetsgruppmedlemmar, inbjudna experter och observatörer i aktuell H1N1, består av
personer som har en mycket nära anknytning till vaccinationsindustrin.
Personerna i (SAGE) äger bioteknikföretag inom influensavaccin. En är t.o.m. delägare i ett
företag som tillverkar adjuvans, företaget är beläget 200 meter ifrån Läkemedelsverket i
Uppsala.
En person i WHO´s centrala lednings kansli (IVR och IVB) återfinns i mer än 49 inlämnade
patent. Personen i fråga är benämnd som en av flera uppfinnare i dessa patent.
Englands vetenskapliga rådgivare (Chief Ministry of Defence, UK) uppbär samtidigt lön från
GlaxoSmithKline (GSK). Personen är därutöver rådgivare i olika styrelser i bl.a. Merck, GSK,
Abbot, Roche, etc. Personen är även medlem av STAG (Neglected tropical diseases grundat
av WHO). Personen var dessutom en av de första experterna i England som kallade utbrottet
för en pandemi.

WHO och deras falang har uppvisat en total avsaknad av moral och en total likgiltighet mot
människovärdet.
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