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Kontrakterne mellem vaccineindustrien og EU 
samt mange andre lande forbliver hemmelige. 
Ingen ved, hvad vaccinekontrakterne indeholder, 
de er totalt mørklagte. Hvad skjuler myndighe‐
derne? Hvornår får vi at vide, hvad der står i 
disse kontrakter?

Nogle frihedselskende ministre fra Europas 
parlament præsenterede en pressekonference i 
oktober 2021, BUDSKABET: "DINE 
RETTIGHEDER ER I FARE", deres præsentation 
handlede om  misbrug af det grønne certifikat/
vaccinepas. MEP'erne krævede den øjeblikkelige 
tilbagetræden af Europa-Kommissionens for‐
mand Ursula von der Leyen. De sagde, at Ursula 
von der Leyen er en del af en gigantisk Covid-19 
videnskabelig svindel- og propagandakampagne, 
der har forårsaget menneskerettighedskrænkel‐
ser og er en trussel mod demokratiet i Europa. 
Dette og hendes interessekonflikter bør føre til 
hendes tilbagetræden.

Nævnte punkter

1.  PRIVATE FORHANDLINGER MED PFIZER - 
Ursula von der Leyen var involveret i private 
forhandlinger med Pfizer-formanden, før hun 
underskrev en aftale med et privat firma. Og hun 
nægter at være gennemsigtig om dette.

2. HEMMELIGE VACCINKONTRAKTER - 
Samme gennemsigtighedsprincip er blevet over‐
trådt, fordi dele af Pfizer-kontrakten er blevet 
redigeret. Von der Leyen har optrådt som che�‐
konsulent for Pfizer i disse vaccineaftaler, hvil‐
ket hverken er god regeringsførelse eller 
videnskab. 

3. VACCINER SOM ENESTE LØSNING - 
Endvidere har hun talt for vacciner som den 
eneste vej ud af pandemien, hvilket er en løgn. 
Der findes andre behandlinger, som mange 
læger har vidnet om. 

4. CENSURERING AF DEN VIDENSKABELIGE 
DEBAT - Von der Leyen har også siden 2020 
deltaget i censuren af den videnskabelige debat 
på de sociale medier. 

5. INTERESSEKONFLIKT - Hun står over for 
endnu en interessekonflikt i forbindelse med 
hendes mands arbejde med 2 biofarmaceutiske 
virksomheder, der lobbyer for markedsandele for 
deres produkter. Hun gør også det samme for 
vacciner.

Her er en tale fra den 6. juli 2022, af et af de 
frihedselskende MEP'er, Cristian Terheș, fra det 
kristendemokratiske nationale bondeparti. Han 
har studeret teologi og blev præst, han har også 
studeret journalistik og arbejdet som forret‐
ningsanalytiker.  Han var involveret i rumænsk 
politik og var især kendt for sin modstand mod 
korruption. 

Minister for det europæiske Parlamnet, 
Cristian Terheș: Den holdning, som Eu‐
ropa-Kommissionen under ledelse af 
Ursula von der Leyen indtager, passer klart 
til beskrivelsen af korruption.

Ursula von der Leyen-kommissionen har købt 
vacciner for milliarder af doser på grundlag af 
kontrakter, der ikke blev offentliggjort fuldt ud, 
ikke engang over for medlemmer af Europa-
Parlamentet, som burde kontrollere, hvordan 
hun bruger folks penge.

Disse doser må have kostet titusindvis af milliar‐
der af euro, men vi ved det ikke med sikkerhed, 
fordi kontrakterne ikke er offentliggjort. Hvis 
dette ikke er korruption, hvad er det så? Det er 
at belære EU's medlemslande om retsstatsprin‐
cippet, men det er hende den første, der ikke er 
gennemsigtig med sine aktiviteter, og heller ikke 
med, hvordan hun bruger folks penge.

Jeg kræver derfor, at hvis Ursula von der Leyen 
klart tror på gennemsigtighed, at hun fuldt ud 
offentliggør de kontrakter, hun har indgået med 
vaccinefirmaerne, så vi ved, hvor meget alle dis‐
se vacciner har kostet".

- Tale i EU-Parlamentet - HER

- Twitter - twitter.com/CristianTerhes

Ursula von der Leyen's attitude fits the 
description of corruption: power without 
accountability

"Corruption is power without accountability, 
said an anticorruption expert from Slovenia. 

Formand for EU, Ursula von der 
Leyen, er en del af en gigantisk 
Covid-19 videnskabelig svindel- 
og propagandakampagne, der 
har medført menneskerettig‐
hedskrænkelser og er en trussel 
mod demokratiet i Europa - 
siger frihedselskende EU 
ministre

Vaccinekontrakter og EU-
kommissionerens hemmelighed

Kina godkender Genuine 
Biotechs HIV-præparat til 
COVID-patienter, og dermed 
klar til at behandle COVID-
patienter med indenlandsk 
produceret HIV-medicin, 
rapporterer Reuters.

Tilgængeligheden af effektive 
COVID-vacciner og -behand‐
linger er afgørende for at lægge 
grunden til Kinas potentielle 
omlægning af sin "dynamiske 
COVID-nul"-politik, der sigter 
mod at eliminere alle udbrud - 
uanset hvor små de er - og som 
er baseret på massetestning og 
streng karantæne.
Læs hele artiklen HER

Folk bliver testet for coronavirus-sygdom 
(COVID-19) på et mobilt nukleinsyre-teststed 
uden for et indkøbscenter i Beijing, Kina den 
16. marts 2022.
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https://www.reuters.com/world/china/china-allow-use-genuine-biotechs-hiv-drug-covid-patients-2022-07-25/

