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Föreningen 2000-Talets Vetenskap utlyser nu en medlemsvärvartävling med värdefulla 
priser till vinnarna. Du som är medlem har möjlighet att vinna 15 liter av det högkvalitativa
och kända vattendesinfektionsmedlet Ionosil, kolloidalt silver. Tävlingen pågår hela året,
ända fram till och med den 31 december i år, så det finns gott om tid för att värva. De tre
medlemmar som har värvat flest nya medlemmar erhåller priset och dessutom lottar vi ut
ett tröstpris till en av dem som har värvat två eller fler medlemmar under året. Observera
att du inte kan värva en medlem som var medlem under 2016. Om flera medlemsvärvare
värvar lika många medlemmar, så blir det lottdragning mellan dem som har lika många 
värvningar. Tävlingskommittén består av 2000-Talets Vetenskaps redaktionsråd.

1:a pris: 15 liter Ionosil, kolloidalt silver
2:a pris: 15 liter Ionosil, kolloidalt silver
3:e pris: 15 liter Ionosil, kolloidalt silver
Ett tröstpris: 15 liter Ionosil, kolloidalt silver

Så här gör du när du har värvat två eller fler medlemmar:
1) Meddela oss via e-post vilka medlemmar som du har värvat. Ange ditt namn och ditt

femsiffriga medlemsnummer samt alla uppgifter på de nya, värvade medlemmarna.
2) De som blir värvade måste uppge ditt namn och medlemsnummer, när de nya 

medlemmarna skickar in sina betalningar till oss på vårt bankgiro: 667-6308.
3) I mitten av januari 2018 koras vinnarna.

Redaktionsrådet/tävlingskommittén

Värva nya medlemmar och vinn 
15 liter Ionosil, kolloidalt silver
Värva nya medlemmar och vinn 
15 liter Ionosil, kolloidalt silver

IONOSIL



2000-Talets Vetenskap 4 / 2017

3

Vetenskap
2000-Talets

Tidningen som talar…  när andra tiger

ISSN 1654-7810
Nr 4/2017, september 2017, årgång 22
- utges av föreningen 2000-Talets Vetenskap
Organisationsnummer: 884402-0969

Ansvarig utgivare:
Michael Zazzio
Parkgatan 2,  365 42  Hovmantorp
e-post: chefred@2000tv.se

Tidningsredaktion:
Michael Zazzio, chefredaktör, layout, grafik
e-post: redaktionen@2000tv.se
tfn: 0478 - 417 37

Linda Karlström, redaktionsråd
e-post: linda.karlstrom@anvianet.fi

Frank Nilsson, redaktionsråd
e-post: livlinan@hotmail.com

David Tiger, redaktionsråd
e-post: david.tiger@2000tv.se

Siv Wernborg, korrekturläsare
e-post: siv.wernborg@gmail.com

Tryck: Trydells Tryckeri, Laholm

Besök vår hemsida
www.2000tv.se

Besök vår hemsida. Där finner du massor 
av intressant läsning, hälsoinformation, 
spännande föreläsningar och mycket annat. 
Där kan du anmäla dig som medlem eller 
prenumerant samt beställa böcker och äldre
årgångar av tidningen och mycket annat.

För annonsering: kontakta 
Michael Zazzio, tfn: 0478 - 417 37
e-post: annonser@2000tv.se

För adressändring/medlemskap: kontakta 
David Tiger, tfn: 070 - 423 09 50
e-post: medlem@2000tv.se

För äldre nummer av tidningen: kontakta
David Tiger, tfn: 070 - 423 09 50
e-post: david.tiger@2000tv.se

För bokbeställningar: kontakta 
David Tiger, tfn: 070 - 423 09 50
e-post: david.tiger@2000tv.se
Använd rabattkoden 2017tv för att få 10 %
medlemsrabatt vid bokbeställningar på 
hemsidan: 2000tv.se/webshop

Vårt bankgiro är: 667-6308

Redaktionell policy:
2000-Talets Vetenskap belyser behandlings- 
metoder inom alternativ- och skolmedicin, i
syfte att förbättra människors hälsa och miljö.
Artiklarna är avsedda som information och 
redaktionen tar inte ansvar för skador som kan
uppkomma vid användning eller missbruk av
informationen. Vi förutsätter att våra läsare är
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Omslagsfoto: Michael Zazzio

Bankomaten är avstängd, ”ATM is closed” står det på den intensivt blått 
lysande skärmen. Vid en ekonomisk krasch kanske det inte längre går att ta
ut pengarna när de behövs som mest. Bankerna har makten över både folket,
företagen, myndigheterna, kommunerna, landstingen, regionerna och staten. 

I detta nummer av 2000-Talets Vetenskap kommer den andra delen i Frank
Nilssons artikelserie om bankerna, pengarna och makten. Som extra grädde
på moset avslöjar 2000-Talets Vetenskap i detta ”ekonominummer” hur nära
förestående en global ekonomisk krasch är och vilka indikatorer som pekar i
den riktningen. Din ekonomi påverkar din hälsa. Fattiga människor har en
sämre hälsa än de rika – så ”Hellre rik och frisk än sjuk och fattig”. 

Ekonomi är ofta avgörande för den moderna
människans hälsa. Många nationer spenderar
stora belopp på vård och patienter lägger ofta
ut stora belopp på sådan vård som de inte
kan få av den offentliga sjukvården.

I detta nummer av 2000-Talets Vetenskap
satsar vi stort på kunskap om den rådande
ekonomin och vi publicerar två artiklar om
det finansiella läget i världen och den nu
överhängande risken för en ekonomisk 
kollaps av aldrig tidigare skådat slag. Den
kanske inte inträffar i år, men samman-
brottet är nog inte särskilt avlägset och 
kommer med största sannolikhet att inträffa
under det innevarande årtiondet. Anled-
ningen till att vi publicerar detta är att 
människor behöver ha tid på sig för att 
förbereda sig för en så pass kataklysmisk 
ekonomisk katastrof som det kan komma att
handla om.

Den ekonomiska katastrofen som står för
dörren ackompanjeras av brott mot de
mänskliga rättigheterna i form av brott mot
yttrandefriheten, vilken är grunden för våra
demokratier. Det är många som under den
senaste tiden har drabbats av olika former av
yttrandefrihetsförbud eller som har jagats
eller angripits för vad de har sagt eller till och
med har tänkt att säga. Vi på 2000-Talets 
Vetenskap ser riskerna med det som just nu
håller på att ske och vi värnar om de mänsk-
liga rättigheterna, varför vi låter publicera ett
flertal korta artiklar som berör kränkningar
av mänskliga rättigheter.

Förutom yttrandefriheten är den person-
liga integriteten och respekten för privatlivet
hotad från många håll. Även detta är ett all-
varligt hot mot demokratins fundament. 

I Europa löper just nu en farsot av tvångs-
lagstiftning nere på kontinenten. Det verkar
som om det finns stora planer på att tvinga 
i vacciner i alla folk i Europa, och det är 
just nu barnen som politikerna vill tvinga i 

Chefredaktören har ordet

Det drar ihop sig på många fronter

Har du flyttat? Glöm då inte att anmäla adressändring 
till medlem@2000tv.se eller ring 070 – 423 09 50!

vacciner – på hälsans bekostnad. Det är 
uppenbart att de vaccintrogna politikerna 
är utsatta för propaganda, indoktrinering,
övertalning och mutor och tjänar stora 
belopp på att rösta igenom tvångsvaccina-
tionslagar. Italien har under sommaren varit
mest aktuellt när det gäller vaccinationslagar,
men flera andra länder har redan infört
tvångsvaccinering och ännu fler länder är 
uppenbarligen på väg att göra det.

Freedom Europe är ett nystartat projekt
som verkar mot tvångsvaccinering. De som
är initiativtagare till Freedom Europe är
NHF Sweden, 2000-Talets Vetenskap och
NHF. Läs om det nya projektet och kom till
Göteborg den 14 oktober och närvara vid
den vaccin-hearing och den efterföljande 
debatt som NHF Sweden anordnar.

En annan förening som verkar för hälsa är
Riksföreningen för Metabol Hälsa. Du kan
läsa om den, om Ralf Sundberg och om Lars
Bern, föreningens grundare. I höst anordnar
RMH sitt första föreläsningsseminarium, 
vilket genomförs i Stockholm.

En nyhet med tillförsikt är det expertut-
låtande som en av landets mest erfarna och
främsta meteorologer och klimatforskare har
gjort om den rådande temperaturökningen.
Den fria marknaden klarar med största 
sannolikhet av att lösa de problem som 
uppstår – om temperaturökningen nu skulle
bli något problem, vilket den ännu inte är.

Vi presenterar i detta nummer några nya
produkter och låter en debattör ta upp 
problematiken med D-vitaminbrist. Dess-
utom fortsätter vår medlemsvärvartävling
som du ser på motstående sida. Ta och värva
många nya medlemmar och var med i vår
tävling där priserna består av 15 liter Ionosil
kolloidalt silver av högsta kvalitet!

Michael Zazzio

chefredaktör för 2000-Talets Vetenskap
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Innehåll i det här numret
6-7: Växthuseffekten kommer vi att klara av att hantera!

Lennart Bengtsson, professor i meteorologi, är övertygad om att växthus-
effekten inte kommer att ställa till med några större problem.

8-11: Bankerna, nyliberalismen och våldtäkten på framtiden
I den andra delen av artikelserien om bankerna, pengarna och makten 
beskriver Frank Nilsson i detalj hur banksystemet är uppbyggt.

12-17: Finansiella indikatorer som pekar på att bubblorna snart brister
I en artikel full med diagram och illustrationer läggs tecknen fram om 
en nära förestående ekonomisk kollaps som kan inträffa redan i år.

18-20: Det fria ordet är hotat
Massmedia kränker det fria ordet och jagar oliktänkande. Här avslöjar 
2000-Talets Vetenskap hur de stora drakarna inom den massmediala 
branschen kränker privatpersoners mänskliga rättigheter.

21: Riksföreningen för Metabol Hälsas första seminarium
I höst anordnar den nybildade Riksföreningen för Metabol Hälsa sitt
första föreläsningsseminarium, och en av drivkrafterna bakom föreningen 
bloggar om sjukvård, sociala frågor, politik och mycket annat.

22-23: Jan-Ola Gustafssons föreläsning stoppades av Folkets hus
Han mordhotades på 1980-talet för att han lämnade ett hemligt sällskap. 
Numera försöker olika krafter att stoppa hans avslöjande föreläsningar.

24-25: För Ingemar Wärnström gäller inga tabun
Ingemar är sanningssökaren som vågar att beskriva den onda sidan av 
mänskligheten och visa hur den frodas i de hemliga sällskapen där 
ledarnas mål är att härska globalt.

26-27: Bokrecension: Ingemar Wärnströms ”Långsamt vaknar vi upp...”
...och ser vilka som styr vår värld. Ingemar Wärnströms bok är den 
uppslagsbok som man behöver för att förstå vad som driver dem som 
strävar efter makt.

28-29: NHF Sweden kämpar på
Föreningen National Health Federation Sweden går från klarhet till klarhet.
Föreningens ordförande, Sara Boo, tar sin uppgift på fullaste allvar.

30: Vaccin-hearing i Göteborg den 14 oktober 2017
National Health Federation Sweden anordnar en vaccin-hearing, debatt 
och frågestund som hålls i Göteborg i mitten av oktober.

30: Freedom Europe
2000-Talets Vetenskap, National Health Federation och Vaccin.me har 
bildat en ny organisation i kampen mot tvångsvaccinering.

31: Kort om medicinska nyheter
Laser mot smärta samt liposomalt C-vitamin för bättre biotillgänglighet.
I Colombia har konstitutionsdomstolen fastställt att tvångsvaccinering
strider mot de mänskliga rättigheterna. Domen är mycket välkommen
bland vaccinationsmotståndarna, och den är mycket betydelsefull med 
tanke på de nya tvångsvaccinationslagarna i Europa – Viva Colombia!

32: Giftigt slutord – tvångsvaccinationslagar bryter mot konventioner
Tvångsvaccinationspropaganda, indoktrinering och mutor banar väg för 
ett av de största övergreppen i mänsklighetens historia – vaccinerna.

Ge bort tidningen 
som present!

Du kan även 
beställa 5:an, 
10:an eller 20:an.

Läs mer om detta 
på vår hemsida:
www.2000tv.se
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Årsavgiften för ett medlemskap 
i föreningen SARA är just nu SEK
250 inom Norden. Bor du utanför
Norden så är beloppet SEK 350.

I årsavgiften ingår ett 365 dagars
medlemskap och 5 nummer av 
tidningen. Betalar du den 1 mars, så
är du medlem till den sista februari
året därpå. Glömmer du att betala din
medlemsavgift, så kan du gå miste 
om något nummer av tidningen, 
men du får som prenumerant alltid
fem nummer av tidningen.

Så här skaffar du dig 2000-Talets Vetenskap!
Gör så här!
1. Anmäl dig direkt på vår hemsida
www.2000tv.se.

2. Om du inte har Internet – ring 
040 – 605 70 22  eller  070 – 423 09 50
och anmäl dig som medlem på telefon.

3. Eller skriv namn, adress och telefon 
på ett inbetalningskort för bankgiro. 
Skriv 2000TV som mottagare. Betala in 
beloppet 250 kr till bankgiro 667–6308.

OBS! Skriv antingen ”medlem” eller
”prenumeration” på talongen.

Som medlem hoppas vi att du sprider
tidningens artiklar om hälsa, miljö
och samhälle. I tidningen får du även
kallelse till föreningens årsmöte, där
du i demokratisk ordning kan vara 
med och påverka föreningens beslut.
En prenumeration utan medlemskap
kostar SEK 260 inom Norden och är
främst avsedd för företag, bibliotek,
institutioner med flera.

Köp 5:an, 10:an eller 20:an!
Du kan köpa 5, 10 eller 20 stycken
prenumerationer till paketpris. Titta på
vår hemsida för utförlig information.

Beställ äldre årgångar av tidningen!
Eftersom vi skriver tidlöst, så är våra ”äldre” årgångar lika aktuella som någonsin…

Köp det stora eller lilla jubileumspaketet!
Köp något av våra jubileumspaket – antingen det stora, 
med 20 blandade nummer mellan åren 1998–2014, för 
SEK 344, eller den lilla varianten med 10 tidningar, för 
SEK 184. Betala till vårt bankgiro 667–6308. Ange 
”SARA” som adressat och ange ditt namn, adress samt 
ditt telefonnummer jämte ”jubileumspaketet”. Porto inom
Norden är inräknat i priset.

Köp äldre årgångar till rabatterade priser!
Betala till vårt bankgiro 667–6308. Ange ”SARA” som
adressat och ange ditt namn och adress samt vilka årgångar
som du önskar. Speciella nummer beställer du enklast på vår
hemsida: www.2000tv.se eller per telefon: 070 – 423 09 50.
Om du mailar in beställningen, uppge ditt telefonnummer!

Äldre årgångar till rabatterade priser:

• Årgång 2016 (5 nr). Pris: SEK 154
• Årgång 2015 (5 nr). Pris: SEK 144
• Årgång 2014 (5 nr). Pris: SEK 144
• Årgång 2013 (5 nr). Pris: SEK 144
• Årgång 2012 (4 nr). Pris: SEK 114  (nr 4 är slutsålt)
• Årgång 2011 (5 nr). Pris: SEK 144
• Årgång 2010 (4 nr). Pris: SEK 114
• Två valfria årgångar. Pris: SEK 254
• Tre valfria årgångar. Pris: SEK 364
• Fyra valfria årgångar. Pris: SEK 474
• Fem valfria årgångar. Pris: SEK 584

Priserna gäller för hela Norden.

Artikelförfattare och fotografer får lön för publicerade bidrag
Vi bjuder nu in externa skribenter till att skriva artiklar till 2000-Talets Vetenskap.
Under tidigare år har det hänt att en och annan har fått sin artikel införd i vår 
tidning, men det har inte avlönats av den tidigare chefredaktören.

Eftersom vi vet att det i Sverige, Finland, Norge, Danmark, på Island och i många
andra länder finns många svensktalande som har fördjupad kunskap inom olika
ämnesområden som ligger i linje med det som publiceras i 2000-Talets Vetenskap,
så vänder vi oss till alla er som vill få era artiklar publicerade. 

Till höger kan du se hur mycket vi betalar för införda artiklar, fotografier och
illustrationer. Ersättningen betalas ut i form av arvode inklusive moms. Vill du ha
ersättningen i form av lön, så betalar vi ut 75 % av beloppet i lön och 25 % av 
beloppet går till arbetsgivaravgift.

Ersättning till artikelförfattare
Arvode:
Artikel: 1 krona per 10 skrivtecken.

Fotografi:
200 kronor per bild

Illustration: 
200 kronor per styck

Bokrecension:
1 krona per 20 skrivtecken.

Foto på bok till recensionsartikel:
100 kronor per bild.
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Bechir Rabani har sedan dess pekats ut i
olika sammanhang och har bland annat blivit
kallad: högerextrem, judehatare, böghatare,
islamofob, bedragare, psykopat, foliehatt,
agent, nazist och husblatte. Hur det går ihop
att både vara islamofob och judehatare eller
nazist och samtidigt husblatte förklarar inte
de som har givit Bechir alla dessa epitet, men
inte nog med det. När Expressen förstod att
marken började skälva under fötterna, så
kände tidningen sig tvungen att göra något
för att stigmatisera Bechir Rabani, som 
arbetar med ungdomar i Båstads kommun.
David Baas, journalist på Expressen, skrev
då, förmodligen på order av Expressens 
chefredaktör omas Mattsson, till Bechirs 
arbetsgivare för att, vilket klart framgår, få

Bechir Rabani bor utanför Helsing-
borg. Han är en helt vanlig man med
ett högst vanligt arbete och på fri-

tiden arbetar han med journalistik. På ideell
basis arbetar han tillsammans med några 
likasinnade på ”Megafonerna”, där han gör
massmediala inslag, främst i form av videor.
Så långt verkar allting vara okomplicerat,
men i somras började det att hända saker...

Fabian Fjälling är en annan sanningssökare
som genom hemsidan Granskning Sverige
har valt att diskutera politiska kärnfrågor.
När Fabian för något år sedan tog upp den
kopiösa invandringen, så gav sig Expressen

med flera på honom. Fabian skrev under
pseudonym, men en kvinna som kände till
vem han var avslöjade hans identitet. Bland
andra Aftonbladet hängde då ut Fabian med
namn och bostadsort och gav sig på hans
åsikter, och han pekades godtyckligt ut som
både högerextrem och nazist. Annan mass-
media anslöt sig till drevet mot Fabian och
sådana åsikter som yttras utanför de politiska
arenorna. Expressen förföljde till och med
Fabian Fjälling i hans hem.

Bechir Rabani och Megafonerna beslutade
sig i det läget för att kopiera Expressens 
metoder och besökte den Expressenjournalist
i Stockholm som oannonserat hade åkt hem
till Fabian Fjälling. Väl utanför Expressen-
journalistens dörr slog Bechir och hans 
kollega på inspelningsutrustningen och lät
kameran gå, medan Bechir ringde på dörr-
klockan. Ingen öppnade, men det märktes
rörelse i och kom ljud från lägenheten.

Efter det åkte Megafonernas filmteam till
Expressens chefredaktör, omas Mattsson,
för att göra samma sak, men inte heller där
öppnade någon ytterdörren.

Efter detta har Bechir Rabani, som ur-
sprungligen kommer från Mellanöstern, an-
gripits av mainstream media på olika sätt.
EXPO har hängt på drevet mot honom.
EXPO har starka kopplingar till Bonnier-
huset och den nya världsordningen.

18

Det fria ordet är hotat
Både myndigheter och massmedia ger sig på det fria ordet trots att det är
skyddat av diverse internationella konventioner och dessutom skyddas av
EU:s regelverk och inte minst av allt av den svenska grundlagen. Människor 
anmäls av personer som inte ens har hört vad som har sagts, och radio, TV
och de stora dagstidningarna angriper dem som värnar om det fria ordet.

Yttrandefrihet

Bechir Rabani på Megafonerna skrattar gott åt Expressens, EXPO:s och annan mainstream medias
”tomtar och troll” som sprider ”fake news” och samtidigt tror att de har monopol på nyhetsförmedlande.
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Bechir sparkad från sitt jobb på kommunen.
Expressen meddelande överlägset Bechir 
Rabani att nu hade de minsann kontaktat
hans arbetsgivare, så nu skulle det bli andra
bullar av! Bechir är fortfarande kvar i Båstad.

Enligt gällande lagstiftning så får en 
persons åsikter inte ligga till grund för 
avsked. De mänskliga rättigheterna sätter
stopp för sådant, men Expressen struntar i
mänskliga rättigheter och agerar för att 
motverka dem. Enligt FN:s allmänna 
deklaration och konventioner begår även 
enskilda individer och grupper brott när de
bryter mot de mänskliga rättigheterna. 
Expressens skuld är därmed bevisad.

Ännu en person angrips i massmedia

Egor Putilov är pseudonymen för en man
som kom till Sverige från Ryssland för tio-
talet år sedan. ”Egor” var utbildad jurist och
arbetade på Migrationsverket, på ett av Riks-
dagens partikanslier samt med journalistik på
olika redaktioner, på bland annat SvD och
Sveriges Radio, där han under sin pseudo-
nym medverkade i ett radioinslag. Ekot på
SR sände en huvudnyhet som handlade om
åldersbestämning av ensamkommande. I det
inslaget medverkade ”Egor Putilov” i egen-
skap av tidigare anställd på Migrationsverket.

Egor valde att arbeta under pseudonym,
eftersom han var förföljd och riskerade att 
utsättas för attentat. Även detta har lett till
att han har bytt namn och därefter lever
under skyddad identitet.

”Säkerhetsavdelningen” på SR upptäckte
att Egors identitet inte var riktig och 
slog larm, varpå redaktionen valde att ta 
bort hans medverkan i inslaget och han
”sparkades” ut från SR.

Massmedia startade i och med detta ett
drev mot ”Egor” och avslöjade hans riktiga
identitet samt att han hade skrivit under 
en handfull pseudonymer. Chanserna för
”Egor” att få jobb blev minimala och när jag
pratade med honom så insåg jag att han är
en man med stor kapacitet, har en enorm
förmåga och ett brett kunskapsområde och
bred erfarenhet inom många discipliner.

Lokalpressen slår till

Även lokaltidningarna Helsingborgs Dagblad
och Sydsvenskan visade att de inte skyggade
för att använda oetiska metoder och ge sig 
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på privatpersoner som hävdade något som
skyddas av de lagar och konventioner som
ger oss alla en privat yttrandefrihet.

Anders Sultan är innovatören och mannen
bakom Ion Silver AB, det företag som till-
verkar Ionosil, ett 10 ppm starkt kolloidalt
silver i världsklass, i alla fall om man tittar 
på de laboratorietester som ett oberoende
analysföretag i USA har gjort på både 
Ionosil och andra kolloidala silverprodukter.

Anders Sultan har ingen medicinsk utbild-
ning, men hälsa är hans stora intresse och
han har hjälpt många människor med hjälp
av olika behandlingsråd. I egenskap av 
chefredaktör för 2000-talets Vetenskap sedan 
oktober 2016 har jag redan träffat många
personer som har berättat för mig att Anders
har hjälpt dem och att de är så tacksamma
för det.

Forskning som kan rädda liv

Anders forskar inom infektionsmedicin och
har bland annat gjort en bakterie- och
svampstudie som visar hur effektivt kolloi-
dalt silver dödar mikrooganismerna. I den
studie som utfördes i november i ol dog fler
än 99,9 % av de farliga bakterierna på i 
genomsnitt några minuter, och då var det
kolloidala silvret ändå utspätt 100 gånger. 
Den bakterie (Staphylococcus Aureus) som 
orsakar sjukhussjukan bekämpades effektivt
med hjälp av Ionosil.

Anders deltar i en Facebookgrupp som 
kallas Kolloidalt Silver 2.0. Gruppen har
snart 50 000 medlemmar och den växer 
ständigt. Hösten 2014 gav sig journalisten
Joakim Björck in i gruppen under pseudo-
nym. Han hade fått reda på att de aktiva
medlemmarna i gruppen gav varandra medi-
cinska råd. Journalisten tog reda på att 
Anders var företagsledare och att hans företag

tillverkade kolloidalt silver.

Anmälan till Läkemedelsverket

Journalisten Björck skickade in en anmälan
mot företaget till Läkemedelsverket. Journa-
listen anmälde Anders Sultan för att han i
gruppen påstod att kolloidalt silver hade 
medicinska effekter. Kolloidalt silver har
också mycket riktigt medicinska effekter, 
vilket verifieras av en hel del vetenskapliga
studier som är publicerade i internationell,
vetenskaplig litteratur. Helsingborgs Dagblad
och Sydsvenskan matade dock på med sina
osanningar och hängde i flera artiklar ut 
Anders Sultan med namn och ort samt lade
utan lov ut hans privata bild i tidningen.

Läkemedelsverket gör en polisanmälan

Läkemedelsverket informerades om de
mänskliga rättigheter som gäller och att alla
medborgare har en grundlagsskyddad yttran-
defrihet samt att de enligt såväl grundlagen
som internationella konventioner och EU-
rätten har rätt att vara privata när de så 
önskar. Läkemedelsverket struntade i den
lagen och polisanmälde Anders Sultan. Den
allmänna åklagaren lade dock ned förunder-
sökningen, eftersom något brott inte kunde
bevisas. Tidningen fortsatte emellertid att
hävda att Anders Sultan var brottslig då han
gav medicinska råd på Facebook.

Förtvivlad efter alla påhopp stämde Anders
de båda tidningarna, både i ett tvistemål för
”bildstölderna”, men även för det förtal som
hade riktats emot honom. Bildmålet förlo-
rade Anders trots att tidigare domar visade
att vid användande av en bild så ska upp-
hovsrättsmannen ersättas av den som brukar
bilden, men Malmö tingsrätt dömde i tid-
ningens och den ansvarige utgivarens favör.

Tryckfrihetsmålet/förtalsmålet förlorades
även det. Juryn ansåg inte att det var något
brott att grundlöst utpeka Anders Sultan
såsom brottslig, trots att det i lagen står att
det är ett förtalsbrott att utpeka någon såsom
brottslig, men nämndemännen i Helsing-
borgs tingsrätt ”tyckte” annorlunda.

I tryckfrihetsmålet hittade tidningens för-
svarsadvokat på att det enligt patientsäker-
hetslagen inte skulle vara lagligt att ge
medicinska gratisråd om man saknade medi-
cinsk legitimation, men enligt lagen har alla
rätt att ge hur många gratisråd som helst. 
Advokatens sätt att bedriva försvaret kan ur
moralisk synvinkel kraftigt ifrågasättas, och
fenomenet visar att rättsliga processer inte
alltid omgärdas av sanningsenlighet och sam-
vetsgrannhet, inte ens från advokaternas sida.

Läkemedelsverket har i beslut förbjudit
Anders att yttra sig över kolloidalt silver. 

Anders Sultan har visat att hårt arbete i längden
leder till framgång. Hans kolloidala silver är av
världsklass och verksamheten omfattar numera
många länder, både i och utanför Europa.

Yttrandefrihet
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nades grund för att deslegitimera honom och
dessutom var ärendet preskriberat med över
ett halvt år när Socialstyrelsen ansökte om
talan mot honom i HSAN, men varför ska
domstolar och nämnder bry sig om sådana
bagatellartade saker som preskriptionstider? 

För några år sedan polisanmäldes Erik av
IVO. Där skrev Gunnar Moa under myndig-
hetens polisanmälan mot Erik. Förundersök-
ningen mot Erik Enby lades dock ned. Inget
brott kunde bevisas trots att polisen hade
gjort ett tillslag hemma hos Erik.

Gunnar Moa kunde uppenbarligen inte
den svenska hälso- och sjukvårdslagen och
han ville aldrig svara på de frågor som jag
ställde till honom. Anders Alexandersson
tystnade helt när jag lade fram bevisen för att
IVO hade begått brott mot Erik Enby, men
åklagaren skyddade IVO-personalen.

Erik Enby hann hängas ut i många mass-
mediala kanaler – både i radio och dagstid-
ningar. Någon upprättelse fick han dock inte
när myndigheternas okunnighet och brotts-
lighet uppdagades.

Beslutet är överklagat och processen pågår i
förvaltningsdomstol.

Hetsjakt även på en undersköterska 

När jag intervjuade Fabian Fjälling så sade
jag spontant att ”om det här med jakt på 
individer som uttrycker åsikter sker så pass
öppet som det gör när det gäller politiska 
frågor, så måste det ju även gälla åsikter om
sjukvården.”
– Visst gör det det, sa Fabian och hänvisade
till undersköterskan Fredrik Antonsson som
är en av dem som är delaktiga i Facebook-
sidan ”Rädda vården”, där åsikter om sjuk-
vården framställs på ett i mina ögon mycket
sakligt och realistiskt sätt.

Även Fredrik Antonsson visade sig ha 
blivit förföljd på olika Internetsidor och av
massmedia. SVT gav sig på honom och
hängde ut honom med namn. På andra 
ställen har en bild på honom florerat. Han är
nu lovligt byte för att han med rätt kritiserar
olika saker som är relaterade till vår offentliga
sjukvård. Att han har ett förflutet som 
kommunpolitiker förändrar ingenting. Han
går ut med politisk argumentation utanför
den åsiktskorridor som massmedia har skapat
för att de stora massmediala drakarna själva
ska kunna bestämma vilka nyheter som ska
tillåtas att nå ut till medborgarna.

Minns angreppet på Erik Enby!

För många år sedan gav sig myndigheten
IVO (Inspektionen för vård och omsorg) på
Erik Enby för att han undersökte patienter
som led av cancersjukdomar. IVO:s jurist,
Anders Alexandersson satt i Sveriges Radio
och bubblade osanningar och påstod osant
att det skulle vara olagligt för olegitimerade
att undersöka patienter som hade cancer.

Erik Enby var tidigare legitimerad läkare,
men Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
(HSAN) och domstolarna fråntog honom på
ett lagvidrigt sätt hans legitimation. Det sak-

Svenskarna älskar skandaler, men inte när
det är myndigheter som står i fokus för dem.
Massmedia har tagit fasta på det och hänger
gärna ut alla som gör något avvikande och
ovanligt eller som har en avvikande åsikt eller
någon unik erfarenhet eller kunskap. Den
världsbild som proklamerar att endast det
normativa är tillåtet företräds uppenbarligen
av såväl statligt kontrollerad massmedia som
de stora, privata, massmediala företagen.

Ännu ett angrepp på vårdpersonal

Under de senaste åren har debatterna och
diskussionerna om vacciner tagit rejäl fart,
och det finns som bekant en anledning till
det. Kirsten Niestedt är barnmorska och har
för ett av sina uttalanden anmälts till IVO.
Den överläkare som anmälde henne närva-
rade inte vid den föreläsning där Kirsten sade
något i stil med att ”För de föräldrar som är
negativt inställda till vacciner är vaccinering
ofta som att välja mellan pest eller kolera”. 
– Hur kan man anmäla ett sådant yttrande?
Vi kommer att fråga anmälaren om det.

Text och Foto: Michael Zazzio

Erik Enby tar i dag emot mängder av patienter som
han undersöker för framför allt deras infektioner i
blodet. Sjuka patienter är oftast infekterade och det
är infektionerna som är sjukdomsframkallande och
som även gör sjukdomarna värre och mer svårbotade.

Kirsten Niestedt har redan gått i pension men jobbar
extra då och då och hon är, enligt uppgift, en upp-
skattad barnmorska med lång erfarenhet av yrket.

Den högst patientsäkerhetstillvända Facebook-sidan ”Rädda vården” pekades snabbt ut som högerextrem, trots att inga sådana åsikter någonsin uttrycktes där.

Yttrandefrihet
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Projektet Freedom Europe
Freedom Europe är ett projekt som

under sommaren startades upp av
föreningarna NHF Sweden, 2000-

Talets Vetenskap, samt NHF (International).
Projektet har som målsättning att verka 
internationellt med avseende på vacciner och
motverka alla former av tvångslagstiftning på
det medicinska området.

Projektet initierades av Sara Boo, Michael
Zazzio, Linda Karlström och David Tiger.
Initialt blev det en hektiskt tid för att få ut
informationen om det nya projektet och
snabbt få igång projektets hemsida.

I och med att projektet blev verklighet och
hemsidan upprättades i slutet av juli månad
så bjöds Sara Boo in till Rom i Italien för att
hålla ett tal vid en demonstration och samti-
digt delta vid en presskonferens i anslutning
till omröstningen i det italienska parlamen-
tet. Lagförslaget röstades tyvärr igenom både
i senaten och parlamentet, men lagen blev till
slut mindre omfattande och vaccinations-
tvånget blev mer begränsat än vad som från
början var avsikten. Det verkar som allt 
arbete och alla demonstrationer ändå gjorde
en viss nytta, men det är enligt den nya lagen

ändå så att det är hela tio vacciner som alla 
italienska barn måste ta. Den nya lagen i 
Italien fungerar så att om ett skolbarn inte
tar de vacciner som lagen kräver så får barnet
inte gå i skolan eller så bötfälls föräldrarna.

Det är inte bara Italien som har infört en
vaccinationstvångslagstiftning, utan flera
andra länder har gjort samma sak. Finland är
ett av de länderna, även om den finska lag-
stiftningen i nuläget inte medför att barnen
måste vaccineras, men utrymmet för att de
ska tvångsvaccineras finns inskrivet i den
finska lagen som ger kommunerna rätten att
besluta om det. Lagstiftningen i Finland ger
således lokala politiker rätten att bestämma
vad som ska ske i just deras område. Frågan
är om det inte bara kan ses som ett brott mot
de mänskliga rättigheterna, utan även utgör
någon form av diskriminering som baseras
på rent godtycke.

NHF:s videor på Youtube

På Youtube finns det flera videor som riktar
sig till dem som är intresserade av det som
talar för att vaccinationstvångslagstiftning är
olagligt enligt ett tiotal bindande konven-

tioner, deklarationer, koder, traktat och över-
enskommelser, vilka har skrivits under av i
stort sett alla världens länder. I Sverige finns
det dessutom ett heltäckande skydd i den
svenska regeringsformen, vilken är en del av
den svenska grundlagen, och det gör att till
exempel italienska småbarnsföräldrar redan
nu flyr Italien för att söka asyl i Sverige.

Förutom de juridiska rättigheter som gäller
utifrån internationell lagstiftning så är 
riskerna med vacciner så pass allvarliga att
ingen kan garantera något vaccins säkerhet.
Alla vacciner har biverkningar. Vaccinationer
kan medföra autism, hjärnskador, neurolo-
giska sjukdomar, njursjukdomar och många
andra allvarliga sjukdomstillstånd och till och
med dödsfall. Vissa av de svåra biverkning-
arna finns listade på vaccinernas bipacksed-
lar, men sjukvården informerar sällan om alla
risker. Att inte informera patienterna om 
riskerna är ett brott mot både hälso- och
sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen och 
patientlagen.

Projektets hemsida: freedomeurope.net

Text: Michael Zazzio

Vacciner

Vaccin-hearing i Göteborg den 14 oktober 2017
NHF Sweden

arrange-
rar den 14 oktober 2017
en vaccin-hearing som
hålls i centrala Göteborg,
i Carl Johans kyrkas 
församlingslokal i stads-
delen Majorna. 

Experter kommer att bjudas in från såväl den
offentliga sjukvården, svenska myndigheter
och adjuvansindustrin som föräldrar, ideella
hälsoföreningar och vaccinkritiker. Under
hearingen får deltagarna svara på frågor med
avseende på vacciner. Därefter kommer en
debatt att hållas och slutligen får publiken
ställa frågor till paneldeltagarna. 

Evenemanget i Göteborg är en viktig 
händelse nu när vaccinfrågan lyfts i land 
efter land i Europa.

Information om evenemanget och an-
mälan till det finner man på hemsidorna:
www.thenhf.se

www.2000tv.se

www.freedomeurope.net

i Carl Johans kyrkas församlingshem i stadsdelen ”Majorna”, Carl Johans Kyrkoplan 1, 414 55 Göteborg
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Välkomna till vaccinfascismens Europa!

Redaktionen på 2000-Talets Vetenskap
arbetar vidare för att göra nya avslöjanden.

Nästa nummer av tidningen kommer ut i november.

Giftigt slutord

Tvångsvaccinationslagar införs i land efter land trots att sådana lagar bryter mot EU-rätten och de mänskliga
rättigheterna och till och med mot länders egna grundlagar. Demokratin är satt ur spel av världens alla 
läkemedelsbolag, vilka förfogar över ett större tillgängligt kapital än vart och ett av de flesta länder i världen.
Propaganda, indoktrinering och mutor banar väg för ett av de största övergreppen i mänsklighetens historia.

De fyra nationer som just nu ut-
märker sig på den politiska arenan
i Europa är främst Italien, Polen,

Frankrike och Ungern. De har alla en mörk
historia av våldsamma revolutioner, förtryck
eller diktatur. Det politiska klimatet i sådana
länder bäddar för nya former av översitteri
och övergrepp på medborgarna.

Under sommarmånaderna i år pågick det 
massiva demonstrationer mot de italienska
politiker som planerade att rösta igenom ett
minst sagt korrumperat lagförslag om tvångs-
vaccinering i barnvaccinationsprogrammet.
Både det italienska parlamentet och senaten
röstade ja till förslaget och slutligen skrev
presidenten under den nya lagen som trädde
i kraft mindre än en månad efter det att den 
klubbades igenom.

Omröstningen i parlamentet bevisades
vara olaglig. Flera parlamentsledamöter hade
tryckt på sina frånvarande kollegors ”Ja”-
knappar. Den olagliga knapptrycknings-
stafetten var det dock ingen i parlamentet
eller senaten som fäste något avseende vid.
Ja-sidan vann ju ändå en öronbedövande
jordskredsseger och därmed basta!

Omröstningarna i senaten och parla-
mentet föregicks av att hälsoministern 
Beatrice Lorenzin under många år ljög i TV
om alla de hundratals barn som hon påstod
skulle ha dött i mässlingen i England under
de senaste åren. Statistiken är dock tydlig – i
England dör det årligen noll eller en person

på grund av mässlingen, men Lorenzins 
vaccinpropaganda gick hem bland de övriga
politikerna. Att hon bevisligen har ljugit
under alla år betyder ingenting för dem.

Den nya lagen innebär att ovaccinerade
barn inte får gå på dagis samt att föräldrarna
bötfälls om ovaccinerade barn ska gå i skolan. 

Det finns inga förmildrande omständig-
heter. Även om ett barn redan har skadats av
ett vaccin så finns det ingenting som undan-
tar barnet från fortsatt vaccinering. Det är
digra böter som drabbar de vaccinvägrande
italienska föräldrarna, och många av dem är
nu så pass desperata att de redan planerar att
emigrera – bort från diskrimineringens och
förtryckets Italien.

Italien har under de senaste hundra åren
haft en tragisk historia styrd av fascism och
inte minst av Cosa Nostra. Benito Mussolini
slogs ihjäl av det italienska folket, men den 
italienska maffian på Sicilien och i Kalabrien
har det italienska folket inte lyckats utplåna.
Folket har satt sin tillit till myndigheter och
politiker, men korruptionen har gjort att
maffian hela tiden har legat ett steg före.

Om en mobb mördar och utövar utpress-
ning så lägger man sig helt enkelt i bakhåll
och skjuter ihjäl alla i mobben – så enkelt är
det. Gatans parlament är ibland det mest 
effektiva vapnet i kampen mot terror.

Just nu är det de italienska politikerna som
utgör den italienska maffia som försöker att
skada och ta livet av de italienska barnen.

I Frankrike har man redan tidigare haft
tvångsvaccinationslagar, men i trikolorens 
land har nu vaccinationsprogrammet utvid-
gats betydligt. Frihet, jämlikhet, broderskap
förefaller vara en platt devis som är ett minne
blott och som dessutom saknar förankring.

I Polen och Ungern är människor rädda
för att demonstrera mot införandet av de 
nya vaccinatonslagarna. Medborgarna är
rädda för att åsiktsregistreras i skuggan av 
Jaruzelskis och pilkorsarnas ståldiktaturer. 
De ungerska föräldrar som vägrar att låta 
vaccinera sina barn fråntas vårdnaden.

Ännu värre är det i andra länder. Att vägra
vaccinera sitt barn kan leda till förlust av
barnbidrag och till och med fängelsestraff. 
I Australien kan vårdpersonal som säger
något negativt om vacciner dömas till fängel-
sestraff i upp till tio år. Det anses alltså vara
lika allvarligt om en sjuksköterska eller läkare 
varnar för vacciners skaderisker (sådana som
redan har verifierats i vetenskaplig forskning)
som om man mördar någon.

Vaccinationsspöket löper amok över hela
världen. Mänskliga rättigheter som yttrande-
frihet krossas effektivt. Vaccinationsindustrin
och läkemedelsbolagen har via politikerna
funnit den gyllene vägen till Eldorado – där
rikedomarna är i det närmaste outtömliga.

Olof Palme sade en gång i tiden att barnen
är ”statens egendom” och att ”politik är att
vilja”. Det är uppenbart att detta numera
även har anammats av folkvalda i många
andra länder, där medicinmaffian har skapat
sig försänkningar bland mutade och över-
talade politiker som inte längre bryr sig om
medborgarna utan enbart använder sig av
den politiska arenan för att sko sig själva.

Välkomna till den nya världen som bygger
på välplanerad medicinsk terror!

Michael Zazzio


