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Art∂k Saπl∂π∂ ve Bar∂µ∂
Kurban Etmek ∑stemiyoruz!
Matthias Rath, M.D.'den Dünyadaki ∑nsanlara Aç∂k Mektup!
"Kalp hastal∂klar∂n∂n doπal yollarla ortadan kald∂r∂lmas∂n∂ mümkün k∂lan ve milyonlarca kiµinin hayat∂n∂ kurtaran
keµiflere katk∂da bulunma ayr∂cal∂π∂n∂ yaµam∂µ bir doktor ve bilimadam∂ olarak, 28 Ωubat tarihli New York Times gazetesinde yay∂nlanan Aç∂k Mektupta endiµelerimi dile getirmiµtim.
Patentli ilaçlara sahip trilyonlarca dolarl∂k ilaç yat∂r∂m endüstrisi için bir tehdit olan hayat kurtaran doπal saπl∂k bilgisinden mahrum milyonlarca insan ad∂na sesimi bir kez daha yükseltiyorum.

28 Ωubat 2003

SAVAΩ DE∏∑L BARIΩ

HASTALIK DE∏∑L SA∏LIK

Bir hafta önce New York Times'ta yay∂nlanan Aç∂k Mektubunda aµaπ∂daki konular ilk defa aç∂klanm∂µt∂r:

Çoπu insan∂n bilmediπi bir konu da ayn∂ endüstrinin on
y∂llard∂r baµka bir savaµ∂ yürüttüπüdür. Journal of the American Medical Association'a göre (15 Nisan 1998), bu savaµta
zararl∂ reçeteli ilaçlar∂n yan etkileri yüzünden her y∂l sadece
Amerika'da 100.000'den fazla insan ölmekte ve 1.500.000'den
fazla insan hastaneye yatmaktad∂r.

• 11 Eylül trajedisinden en fazla yararlanan trilyonlarca
dolarl∂k ilaç endüstrisidir. Aπustos 2001'deki Bayer'in
Baycol skandal∂, tüm bu yat∂r∂m endüstrisinin varl∂π∂n∂ tehdit eden 'domino etkisi'nin baµlang∂c∂yd∂. Tütün endüstrisine olduπu gibi, bireyler ve hükümetler zararlar∂na karµ∂l∂k
ilaç µirketlerine milyarlarca dolarl∂k davalar açmaya
baµl∂yordu. 11 Eylül'den sonra medyan∂n dikkati bu konulardan uzaklaµt∂.
• George Bush'un seçim kampanyas∂na en büyük baπ∂µ∂ yapan
ilaç/petrokimya endüstrisi ile onun bu yat∂r∂m endüstrisinin
ç∂karlar∂n∂ koruma ve geliµtirmeye yönelik çabalar∂
aras∂ndaki yak∂n iliµki.
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Bir önceki Aç∂k Mektubumun 28 Ωubat tarihli New York
Times'da yay∂nlanmas∂ndan sadece 24 saat sonra, '11
Eylül'ün ard∂ndaki 'beyin' dünya izleyicisini µaµ∂rtarak
ekranda göründü. Tüm ordular bir buçuk y∂l arad∂ktan
sonra, Pakistan'da bir apartman dairesinde uyurken bulundu. - Bu bir tesadüf mü?

• Savaµ∂n arkas∂ndaki ana neden ilaç endüstrisinin kontrolü
yeniden ele geçirmesi ve "hastal∂kla birlikte yat∂r∂m endüstrisi" için uzun vadeli global tekel kurulmas∂d∂r. Bu ancak
- bilgi edinme hakk∂ ve doπal saπl∂πa serbest eriµim dahil sivil haklar∂n ortadan kald∂r∂lmas∂ ile mümkündür. Savaµlar
- özellikle kitle imha silahlar∂n∂n kullan∂m∂ - bunu saπlayabilir.

Bu 'yurttaki savaµ'ta insanlar farkl∂ yollardan zarar görmektedir. 'Saπl∂k' sözü veriliyorlar ama tedavi etmeyen, sadece
semptomlar∂ gideren ilaçlar al∂yorlar. Daha da ötesi, hastalar
ve ekonomiler bu endüstrinin yüksek kar oranlar∂ yüzünden
mali y∂k∂ma uπramaktad∂rlar. Bütün bunlar µaµ∂rt∂c∂ deπildir
çünkü hastal∂klar∂n süregelen varl∂π∂ ve yay∂lmas∂ ilaç endüstrisinin daha da büyümesinin ön µart∂d∂r. Hastal∂klar∂n
önlenmesi ve yok edilmesi, bu endüstrinin yat∂r∂m yap∂s∂na
ayk∂r∂d∂r.
Bush Yönetimi, 400 milyar dolarl∂k mevcut 'Medicare'
plan∂yla 'hastal∂kla birlikte yat∂r∂m endüstrisi' ilaç endüstrisine milyonlarca hastan∂n ç∂karlar∂na ayk∂r∂ µekilde yeni
ayr∂cal∂klar tan∂maktad∂r.

Dr. Matthias Rath, kalp hastal∂π∂ ve kanserin doπal kontrolündeki
büyük ilerlemelere önderlik yapan doktor ve bilimadam∂d∂r. New
York Bilimler Akademisinin ve diπer önde gelen bilimsel örgütlerin üyesidir. 10 y∂l önce, Kimya ve Bar∂µ dallar∂nda Nobel ödülü
sahibi Dr. Linus Pauling µöyle demiµti: "Buluµlar∂n∂z milyonlar
için o kadar önemli ki tüm endüstrileri tehdit etmektedir. Bir gün
bu buluµlar∂n genel kabul görmesini önlemek için savaµlar bile
yap∂labilir. O zaman öne ç∂kman∂z∂n zaman∂d∂r!" - ∑µte o zaman
gelmiµtir.

TAR∑HTEN DERSLER
∑nsanoπlu, µu anda tarihinin en önemli ilerlemelerinden
birini yaµamaktad∂r. Doπal patentsiz saπl∂k alan∂ndaki
mevcut bilimsel bilginin saπl∂k hizmetleri sisteminde
uygulanmas∂ durumunda günümüz hastal∂klar∂n∂n üçte
ikisi büyük ölçüde yok edilebilir.
400 y∂ldan fazla bir süre önce, tarihte benzer bir nicel
s∂çrama meydana geldi. Orta çaπda, Avrupa'da yaµayan
insanlar∂n %80'i okuma yazma bilmiyordu. Matbaan∂n
icad∂ ve incilin konuµulan dillere çevrilmesiyle milyonlarca insan∂n okuma yazma öπrenmesi mümkün oldu.

Hastaya öncelik veren, etkili ve ucuz saπl∂k hizmetlerinin
esaslar∂ aµaπ∂dad∂r:

Dünyadaki ∑nsanlar için Etkili,
Güvenli ve Ucuz Saπl∂k Hizmetleri
1

Semptomlar∂n Tedavisi yerine Hastal∂klar∂n
Önlenmesi ve Yok Edilmesi.

Günümüzde hastalara yaz∂lan ilaçlar∂n yüzde sekseni
ispatlanm∂µ bir etkiye sahip deπildir - en iyi µartlarda,
hastal∂π∂n ana nedenlerine yönelmeden semptomlar∂ ortadan kald∂r∂r. Gelecekteki saπl∂k hizmetleri sistemleri, ana
nedenlere yönelik önleme ve tedaviye odaklanacak ve
sonuç olarak hastal∂klar∂n yok edilmesini hedefleyecektir.
Vücut Hücreleri,
Saπl∂π∂n Ön Ωart∂d∂r.
2 Saπl∂kl∂
Saπl∂k ve hastal∂k, insan vücüdunda hücre seviyesinde
belirlenir. Hücredeki ar∂zalar∂n ana nedeni, optimum
hücre metabolizmas∂ için gerekli olan mikro besinlerin
yetersiz al∂m∂d∂r ve bu besinlerin optimum miktarda al∂m∂
saπl∂π∂n ön µart∂d∂r. Hücresel Saπl∂kla ilgili yeni anlay∂µ
üç ilkede özetlenebilir:
Saπl∂k ∑lkesi #1: Hücre Enerjisinin
Optimum Miktarda Saπlanmas∂.
3 Hücresel
Hücresel enerji metabolizmas∂n∂n iµleyiµi için zorunlu
besinlere ihtiyaç vard∂r. Bu besinlerin optimum miktarda
al∂m∂, düzensiz kalp at∂µ∂n∂n (düzenli kalp at∂µ∂ndan
sorumlu kalp hücrelerinde enerji azl∂π∂), kalp yetersizliπinin (kalp kas∂n∂n kas∂lmas∂ndan ve kan pompalanmas∂ndan sorumlu kalp hücrelerinde enerji azl∂π∂) ve benzeri durumlar∂n önlenmesinin ön µart∂d∂r.
Saπl∂k ∑lkesi #2: Yumuµak Dokular∂n
Optimum Baπ Dokusu Dengesi
4 Hücresel
Vücüt proteinlerinin yaklaµ∂k yar∂s∂, kolajen, elastin ve
diπer baπ dokusu moleküllerinden oluµur. Bunlar∂n üretimi, C vitamini ve an∂ yap∂ bloklar∂ olan amino asitler
lisin ve prolin taraf∂ndan düzenlenir. ∑nsan vücudu, C
vitamini veya lisin üretmez ve bu yüzden bu besinlerin
ömür boyu optimum miktarda al∂nmas∂na baπ∂ml∂d∂r.
Bu temel bilginin uygulanmas∂, kalp krizi, felç, kanser ve

diπer birçok hastal∂k gibi günümüzün yayg∂n
hastal∂klar∂n∂n görülme oranlar∂n∂ önemli miktarda
düµürecektir.
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Hücresel Saπl∂k ∑lkesi #3 - Kemik Dokusunun
Optimum Baπ Dokusu Dengesi

∑skelet sistemimizin ve diµlerimizin dengesi, kolajen
moleküllerin (C vitamini, lisin ve prolin taraf∂ndan kolaylaµt∂r∂lan) optimum miktarda üretimi ve (kalsiyum ve
magnezyum gibi) gerekli minerallerin ve eser elementlerin düzgün al∂m∂ ile belirlenir. Bu bilginin sistematik
µekilde uygulanmas∂, osteoporoz (kemikler), çürük
(diµler) ve peridontoz (diµ eti) gibi yayg∂n hastal∂klar∂
büyük ölçüde önleyecektir.
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Baπ∂ms∂z Saπl∂k Bilgisi ve Eπitimi Saπl∂π∂n
Anahtar∂d∂r.

Üçüncü milenyumun baµ∂nda olmam∂za raπmen, insan
saπl∂π∂n∂ ve hastal∂π∂n∂ belirleyen iki önemli besin olan C
vitamini ve lisin'i insan vücudunun üretmediπi bilgisi
hala az bilinen bir konudur. Bu, ilaç endüstrisinin bu bilgiyi süregelen saklama çabalar∂n∂n sonucudur. Temel
saπl∂k bilgisinin yayg∂nlaµt∂r∂lmas∂ ve çocukluktan ileri
yaµlara kadar saπl∂k eπitiminin verilmesi, yeni saπl∂k hizmetleri sisteminin temelidir.
Doπal Saπl∂kla ilgili Ayr∂nt∂l∂ Araµt∂rmalar,
Yeni Saπl∂k Hizmetleri Sisteminin Esaslar∂ndan
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biridir.
Ωu anda, t∂bbi araµt∂rmalar insanlar∂n saπl∂k ihtiyaçlar∂na
göre deπil ilaç µirketlerinin hisselerinin deπerlerine göre
yürütülmektedir. Doπal saπl∂k ve Hücresel Saπl∂k ilkelerinin uygulanmas∂, saπl∂k hizmetleri giderlerinde milyarlarca dolar tasarruf saπlar. Tasarruf edilen bu milyarlarca
dolar, doπal saπl∂k araµat∂rmalar∂na yat∂r∂m olarak geri
dönmelidir. Birçok diπer hastal∂π∂n, gerekli besinlerin
hücrede yetersiz olmas∂yla baπlant∂l∂ olduπu bir gerçektir. Kamu saπl∂k politikalar∂n∂n bir parças∂ olarak ayr∂nt∂l∂
doπal saπl∂k araµt∂rma programlar∂n∂n baµlat∂lmas∂, bu

Gündemdeki 'terörizmle savaµ'∂n arkas∂nda trilyonlarca dolarl∂k ilaç yat∂r∂m∂n∂n olduπu aç∂πa ç∂km∂µ ve dünyan∂n gözleri
önüne serilmiµken bu ç∂kar grubu için hangi seçenekler kalm∂µt∂r? ∑lk nükleer ve biyolojik silah patlad∂π∂nda - kim suçlanacak? Sivil haklar ve bas∂n özgürlüπünün kald∂r∂lmas∂ ile ilgili tezleri kim kabul edecek?

hastal∂klar∂n ortadan kald∂r∂lmas∂n∂ önemli miktarda
h∂zland∂racakt∂r.
Saπl∂π∂n Bilimsel ∑lkelerinin
Uygulanmas∂
8 Hücresel
Her y∂l, dünya çap∂nda milyonlarca insan doπal yöntemlerle önlenebilecek ve denetlenebilecek hastal∂klar nedeniyle ölmektedir. Saπl∂k hizmetleri politikalar∂na Hücresel Saπl∂π∂n bilimsel ilkelerinin dahil edilmesiyle
milyonlarca hayat kurtulacak ve kamusal ve özel fonlardan milyarlarca dolar tasarruf edilecektir. Bu paralar daha
sonra toplumun diπer temel ihtiyaçlar∂ için kullan∂labilir.
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∑nsanlar∂n Doπal Saπl∂k Haklar∂n∂ Savunan
Politikac∂lar∂ Seçin

Doπal saπl∂k bilgisinin yayg∂nlaµt∂r∂lmas∂n∂ s∂n∂rland∂ran
yasalar∂ destekleyen politikac∂lar, onlar∂ seçen insanlar∂n
saπl∂klar∂n∂ ve hayatlar∂n∂ tehlikeye atmaktad∂r. Doπal
saπl∂π∂ destekleyecekleri yerde engellemeyi sürdüren
politikac∂lar, bu davran∂µlar∂ndan sorumlu tutulacaklard∂r.
Tüm hükümetler, vatandaµlar∂n∂n hayatlar∂n∂ koruma ve
ülkelerinde etkin, güvenli ve ucuz saπl∂k önlemlerini
destekleme sorumluluπu taµ∂maktad∂r.

Bilgi güç demekti ve o zamanki yöneticiler güçlerini insanlarla paylaµmak istemiyorlard∂. Feodal ekonomik
ayr∂cal∂klar∂n∂ korumak istiyorlard∂ ve 'cehaletten kurtulma'y∂ vahµi bir µekilde karµ∂lad∂lar. '30 Y∂l Savaµ∂'nda
(1618-1648), Orta Çaπ∂ geri getirmek isterken Avrupa'n∂n
yar∂s∂n∂ y∂kt∂lar ve milyonlarca insan∂ öldürdüler. Hepsi
boµtu çünkü insanlar art∂k okuma yazma bilmeden ve
baπ∂ml∂ olarak yaµamak istemiyorlard∂.
Bugün, -global çapta olmak üzere- benzer büyüklükte bir
'kurtuluµ'la karµ∂ karµ∂yay∂z. ∑nsanl∂π∂n, kalp hastal∂klar∂,
kanser ve diπer birçok hastal∂ktan doπal, patentsiz yöntemlerle kurtulmas∂ olas∂l∂π∂ trilyonlarca dolarl∂k ilaç
yat∂r∂m endüstrisinin varl∂π∂n∂ tehdit etmektedir.
Bugün µahit olduπumuz µey, günümüzün 'ekonomik yöneticileri'nin ekonomik ayr∂cal∂klar∂ndan kendiliklerinden
vazgeçmeye istekli olmad∂klar∂d∂r. 400 y∂l önce yapt∂klar∂
gibi, kendi ç∂karlar∂ için binlerce hatta milyonlarca insan∂n
hayat∂n∂ kurban etmeye istekliler.

Doπal Saπl∂k Bilgisinin Yayg∂nlaµt∂r∂lmas∂n∂
Deπil, ∑laç Endüstrisinin 'Hastal∂kla Birlikte
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∑µ'ini Yasaklay∂n.
Etkisiz ilaçlardan oluµan milyar dolarl∂k pazarlar∂n∂ korumak için, ilaç µirketleri en ciddi rakiplerini, etkili, güvenli ve ucuz gerekli besinleri yenmeye çal∂µ∂yorlar. Bu amaçla, ilaç lobisi Birleµmiµ Milletlerin "Codex Alimentarius"
(G∂da Standard∂) Komisyonu'nu ve birçok diπer ulusal ve
uluslararas∂ politik kurumlar∂ kötüye kullanmaktad∂r.
Hastal∂klar∂n sürmesi ve yay∂lmas∂n∂n 'hastal∂kla birlikte
iµ' yat∂r∂m∂n∂n büyümesine temel olmas∂ yasayla yasaklanacakt∂r.

Dikkat edilmesi gereken bir fark var. Yüzy∂llar önce,
savaµlar yabalar ve misket tüfekleriyle yap∂l∂yordu. Bugün,
nükleer silahlar dahil kitle imha silahlar∂yla yap∂l∂yor.
Amerika'da ve diπer tüm ülkelerde yaµayan milyonlarca insan bir karar vermeli: Bunun olmas∂n∂ gerçekten istiyor muyuz? ∑stemiyorsak, harekete geçmenin
zaman∂d∂r!

Bu ç∂kar grubu ve politik yandaµlar∂ µunu anlamal∂d∂r: Askeri harekat dahil, ne yaparlarsa yaps∂nlar
- HEDEFLER∑ TOPLUMUN GÖZÜ ÖNÜNE SER∑LM∑ΩT∑R VE ARTIK ULAΩILAMAZ.
Hepimiz, dünyadaki insanlar, daha saπl∂kl∂ ve bar∂µ içinde bir dünya kurmak için büyük bir f∂rsata sahibiz.
Her µey bizim elimizde!

"Saπl∂π∂m∂z∂ ve Hayat∂m∂z∂ Koruman∂n Zaman∂d∂r!"
Matthias Rath, M.D.

Daha fazla bilgi için: www.dr-rath-health-foundation.org
Kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik bu hizmetin giderleri doğal sağl∂k programlar∂ndan fayda gören milyonlarca hastan∂n katk∂lar∂yla karµ∂lanmaktad∂r.
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Make Health - Not War!
SavaΩma – Sa ğlık Yarat!
Doktor Matthias Rath'dan
ABD BaΩkanı George Bush'a
Dünya liderlerine
Amerikan halkına
ve Dünya halkına açık mektup
“Olası bir dünya savaΩının arifesinde, sizi her türlü askeri harekatı durdurmaya çağırıyorum! SavaΩ alevlerini körüklemek yerine insanları daha sağlıklı kılmak için elinizden gelen her Ωeyi yapmalısınız. Bu
savaΩ dünya halkının değil aralarında ilaç sanayi ve petrol sanayiinin de bulunduğu özel çıkar gruplarının
menfaatini gözetmektedir. Yoksa Kasım 2002 ABD seçimleri sırasında 'savaΩ gündemi'nin ana sponsorunun -petrol sanayi değil- ilaç sanayi olması bir tesadüf müydü?
21nci yüzyılın baΩında insanoğlu bir dönüm noktasında. Doğal tedavi alanındaki ilerlemeler milyonlarca
hayat kurtarmayı vaat ediyor ama aynı anda bu ilerlemeler patentli ilaçlar ve “hastalık ticareti”nin devamı
üzerine kurulu milyarlarca dolarlık ilaç sanayiinin de varlığını tehdit ediyor. Ìlaç sektörü hayatta kalma
mücadelesi veriyor. Amacı, konumunu güvence altına almak için gereksiz bir uluslararası bunalımdan ve
yurttaΩlık haklarının sınırlandırılmasından yararlanmak.
Amerikan halkı, dünya halkı, bu çıkar grubuna karΩı baΩarılı bir mücadele verebilmek, finansman kaynaklarını kurutmak ve gezegenimizin uzun vadeli huzuru ve sağlığını temin etmek için stratejik bir plana
sahip olmak zorunda. Bu plan 2002 yılı Ağustosunda Johannesburg'da düzenlenen Dünya Doruğuna
sunuldu ve halen birçok ülkede uygulanmakta.”

Dr. Matthias Rath kalp/damar hastalıkları ve kanserin doğal
yöntemlerle kontrolünde gerçekleΩtirilen büyük hamlenin
öncülüğ ünü yapan bir doktor ve bilimadamıdır. New York
Bilimler Akademisinin ve diğ er ünlü bilimsel kuruluΩların üyesidir.
Artık aramızda olmayan, Nobel Kimya ve BarıΩ Ödülü sahibi
Dr. Linus Pauling 10 yıl önce Ωöyle diyordu: "Milyonlarca
insan için böylesine büyük önem taΩıyan buluΩlarınız kimi
sanayileri topyekun tehdit edebilecek nitelikte. Sırf bu hamlenin yaygın biçimde benimsenmesini önlemek için bir gün
savaΩlar bile çıkabilir. Ìo raddeye geldiğ inde sesinizi yükseltmeli ve duyurmalısınız!" O gün bu gündür!

2020 yılına kadar herkesi sağlıklı kılmak mümkündür!
andaki sıklığan küçük bir kesirine düΩürebilecek ilerlemeler sağlanmıΩtır. Dünyadaki en
yaygın sağlık sorunlarının birincil nedeni,
gerek optimum hücre metabolizması gerekse
optimum bağ doku istikrarı için Ωart olan
mikro besin öğelerinin eksikliğidir.

Sağlık temel insan haklarından biridir.
Her insan bu hakkından herhangi bir
engelle karΩılaΩmadan yararlanabilmelidir.
Kamu kurumları ve özel kuruluΩlar hayat kurtaran sağlık bilgilerini dünya halkına sağlamakla yükümlüdürler. Temel sağlık bilgilerine
herkesin eriΩme hakkını engellemek bir
insanlık suçudur.
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Sanayile mi ülkelerde, ba lıca ölüm
Ìlaç sanayi patentli, sentetik ilaç ürünlerinedenleri kalp krizi, kanser, felç, eker
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ni sattı ı global pazarını, do al çareleri
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hastalı ı ve yüksek tansiyondur. Hücrelerin
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iΩlevlerini yerine getirmesini sağlayan maddelerle ilgili araΩtırmalar ve hücre hekimliğinin
sağladığı bilimsel veriler kullanılarak bu
hastalıklar önemli ölçüde azaltılabilir ve
milyonlarca hayat kurtarılabilir.
mi Milletlere göre, geli mekte
olan ülkelerde iki milyar insan mikro
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yetersizliği milyonlarca insanı kör etmekte ve
bağıΩıklık sistemlerinin bozulması yüz milyonlarca insanı AIDS gibi bulaΩıcı hastalıklara
karΩı dayanıksız kılmaktadır. Hücrelerin
iΩlevlerini yerine getirmesini sağlayan maddeler hakkında zaten varolan bilimsel bilgilerden ve doğal tedavi yöntemlerinden yararlanmak, geliΩmekte olan ülkelerde milyarlarca
hayat kurtarabilir.

Sağlık koΩullarını global ölçekte
iyileΩtirme çabalarının çoğu Ωu ana kadar
sonuçsuz kaldı. Dünya Sağlık Örgütünün,
"2000 Yılında Herkese Sağlık" kampanyası,
kendini global "hastalık ticareti”nden net biçimde soyutlayamadığı için hedeflerine
ulaΩamadı. Kampanya doğal ilaçlar alanındaki
bilimsel ilerlemelerden çok, sağlık hizmetlerinde idarî değiΩiklikler üzerinde odaklandı.

3

ğ

Günümüzün en yaygın sa lık sorunlarını
ortadan kaldırmakta sa layaca ımız
7
ba arının derecesi do al sa lık alanında
Ω

ğ

ğ
ğ

ğ

sağladığımız ilerlemelere dair bilgilerin dünya
çapında yayılma hızına baΩlıdır. Bu
hastalıklarla mücadele edebilmemizi sağlaya-

ğ

Do al ilaçlar alanında son yıllarda, hem
geli mekte olan ülkeler hem de sanayi4
le mi ülkelerde yaygın olan hastalıkları u
Ω

Ω

çatıΩmada, her hükümet ve her özel ya da
kamu kuruluΩu kimin tarafında olduğuna
karar vermek durumundadır. Ve tarih onlardan hesap soracaktır!
ğ

"2020 Yılında Herkese Sa lık" hedefi
uzakta de ildir. Ωu anda yapmamız
10
gereken, vitaminlerin ve di er do al tıbbî yönğ

Bugün, çeΩitli nedenlerle, sağlık hizmetleri her insana verilememektedir. Bu
nedenler arasında sosyal adaletsizlik ve askeri çatıΩmalar vardır. Bir baΩka önemli neden
yeryüzünün en kârlı sanayi olan ilaç sanayinin - aksi ne kadar iddia edilirse edilsin hastalıkların varlığı ve devamı üzerine kurulu
bir yatırım sanayi oluΩudur. Hastalıkların
patentli olmayan doğal çarelerle, düΩük
maliyetli olarak önlenmesi, tedavisi ve kökünün kurutulması milyarlarca dolarlık bu
"hastalık ticareti”ni tehdit etmektedir.’

Ω

cak bilimsel veriler halen mevcuttur; üstelik
gene bu hastalıkları önleyecek besin öğeleri
dünyanın herhangi bir yerinde, düΩük maliyetle ve istenen miktarlarda üretilebilir.
Gelgelelim hayat kurtaracak bu bilgilerin
dünya halkına yayılması engellenmektedir.

Ω

ğ

yasaklatmaya çalıΩarak koruma çabası içindedir. Etkili, patentsiz ve her keseye uygun
doğal sağlık yöntemleri, ilaç sanayinin
doğrudan doğruya varlığını tehdit etmektedir.
Milyarlarca dolarlık global ilaç piyasası
patentli oldukları için ağırı yüksek kâr getiren
sentetik ilaçlara bağımlıdır. Ìlaç sanayiinin
dünyanın en kârlı sanayi olarak varlığını
devam ettirebilmesi için, çokuluslu ilaç grupları doğal sağlığa iliΩkin bilgileri yasaklatmayı amaçlayan global bir kampanya
baΩlatmıΩlardır. Bu amaçla, ilaç sanayi
BirleΩmiΩ Milletlerin "Kodeks Alimentarius
Komisyonu"nu ve diğer ulusal ve uluslararası
kuruluΩları bile kötüye kullanmaktadır.

ğ

ğ

temlerin sağlık için hayatî önem taΩıdığı bilincini dünya çapında yaymak için çaba göstermektir.
· BirleΩmiΩ Milletleri ve diğer uluslararası
örgütleri doğal sağlık politikalarını her aracı
kullanarak tanıtmaya çağırıyorum;
· tüm ülkelerin politikacılarını doğal tedavi
yöntemlerini ulusal sağlık politikalarına
temel almaya çağırıyorum;
· sağlık alanında çağrılan herkesi hastalarının
sağlığa kavuΩturmak için doğal sağlık
yaklaΩımını kullanmaya çağırıyorum.
Kadın, erkek, herkesi kendi hayatlarını ve
milyonlarca diğer insanın hayatını korumak
için, hayat kurtaran bu bilgileri baΩkalarına da
iletmeye çağırıyorum.
Dr. Matthias Rath

Dünya halkı insanlık tarihinin en çetin
sorunlarından biriyle yüz yüzedir.
Milyarlarca insanın yaΩam ve sağlık hakkı bir
avuç hissedarın kâr hırsından kaynaklanan bir
tehditle karΩı karΩıyadır. Bu iki menfaat grubunun hedefleri birbiriyle çeliΩmektedir.
Sağlık ve insan hayatı ile patentli ilaçlara
dayalı kâr güdüsü arasındaki global

9

Dünya Doruğu,
Johannesburg 2002

Bu anlayıΩ birçok ülkede halen hayata geçirilmektedir:
Son Dünya Doruğuna yüzü aΩkın devlet ve
hükümet baΩkanı katıldı. Birçok ülke bu planı
uygulayarak halk sağlığını iyileΩtirmek üzere
doğal sağlık politikaları benimsedi. BellibaΩlı
örnekler Ωunlar:

mak ve bu programları Arap Emirlikleri
halkına tanıtmak üzere 1,8 milyar Euro'ya
malolacak bir Doğal Sağlık Kenti kurulacak.
· Güney Afrika. Güney Afrika hükümeti, verem
ve AIDS de dahil olmak üzere bulaΩıcı
hastalıklarla mücadelede ve bağıΩıklık sisteminin güçlendirilmesinde mikro besin öğelerinin kritik rolünü kabul etti. Nüfusun en yoksul
kesimlerini beslenme yetersizliğinden ve
enfeksiyonlardan korumak için ekmekler vitaminle zenginleΩtirilecek.

· Ürdün. Okul çağındaki tüm çocuk ve gençlere
C vitamini, B-Vitaminleri, D Vitamini, Folik
Asit ve Demirden oluΩan tamamlayıcı vitaminler ücretsiz olarak verilecek.
· BirleΩik Arap Emirlikleri. Dubai'de, alternatif
sağlık programları üzerinde araΩtırmalar yap-

Ìlaç sanayi savaΩ gündemini
niçin destekliyor:
Etkili doğal terapilere dayalı bir ulusal politika benimseyen her ülke, ilaç Ωirketlerinin
"hastalık ticareti"nin tabutuna çakılmıΩ bir
çividir. Doğal sağlık ile ilaç Ωirketlerinin malî
çıkarları arasındaki global çatıΩmadan ancak
bir taraf galip çıkabilir.
Bu nedenle ilaç sanayinin sahne arkasındaki
iplerini ellerinde tutanlar lobicilerini siyasetin
kilit noktalarına getirmelilerdir:
· George Bush ve Tony Blair ilaç ürünleri
ihracatında bağı çeken iki ülkeyi yönetmektedirler. Bu iki politikacı aynı zamanda
savaΩın en atılgan savunucularındandırlar.

· Donald Rumsfeld birçok çokuluslu ilaç
Ωirketinin Yönetim Kurulu BaΩkanlığı ve
üyeliğini yapmıΩtır (Searle, Gilead v.s.).
Ωimdiyse Bush yönetiminin en hararetli
savaΩ savunucularından biridir ve bombaların atılıp atılmayacağını, atılırsa ne kadar
süreyle atılacağına karar verecek bir konumdadır.
SavaΩlar, uzun süren uluslararası bunalımlar
ve yurttaΩlık haklarının sınırlandırılması bu
çıkar gruplarına hizmet etmektedir.
AΩağıdaki olgulara Ωimdi yeni bir gözlükle
bakılabilir:

· Diğer Afrika Ülkeleri. Sahra altı ülkeler
Lesotho, Malawi, Mozambik, Swaziland,
Zambiya, Zimbabwe ve Angola ülke çapında
benzer, toplum-esaslı sağ lık programları
oluΩturmaktalar.
· BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Kasım
2002'de, “HIV/AIDS ile mücadelede en iyi
ilaç gıdadır” adlı uluslararası bir kampanya
baΩlattı.
Bu ülkeler bu programları uygularken
kalp/damar hastalıkları, kanser ve - AIDS de

· Ìlaç sanayi Kasım 2002 seçimleri sırasında
Bush yönetiminin 'savaΩ gündemi'nin sponsorluğunu yapan en büyük sanayi grubuydu.
· “Ìç Güvenlik Yasası”ndan ilk yararlananlar,
ürünlerinin ağır yan etkilerine karΩı açılacak
davalardan muaf tutulma garantisi alan ilaç
Ωirketleriydi!
· BaΩkan Bush, Ulusa SesleniΩ konuΩmasında
etkili doğal sağlık yaklaΩımını desteklemedi
ama - geliΩtirilmiΩ sağık sigortası örtüsü
altında - ilaç Ωirketlerine 400 milyar
dolarlık (!) bir destekleme programı sözü
verdi.
· Afrika'da AIDS tedavisi için sağlanan 15
milyar dolarlık beklenmedik destek bile Afrika halkına değil - öncelikle ilaç Ωirket-

SavaΩma – Sa ğlık Yarat!

dahil - bulaΩıcı hastalıklara karΩı mücadelede
zaten varolan bilimsel bilgileri kullandılar.
Örneğin, ABD Ulusal Bilimler Akademisince
yayınlanan araΩtırmalar yalnızca C vitamininin
HIV virüsünün faaliyetini %99'dan fazla oranda
dizginlediğini kanıtlamakta.
Daha fazla bilgi ve bazı önemli arağtırmalar
aΩağıdaki web sitesinden okunabilir ve indirilebilir.

lerine yarayacak. Etkili ve ucuz alternatif
terapiler olduğu halde bu insanların ilaç
karteline bağımlılığı devam ettirilecek.”

Dr. Matthias Rath

Daha fazla bilgi için: www.dr-rath-health-foundation.org
Halkınıza daha iyi bir sağlık hizmeti sağlayın ve ilaç kartelini kırın!
‘2020 Yılında Herkese Sağlık’ kampanyamıza katılın!
· Diğer ülkelerde benimsenen, benzer doğal sağlık stratejileri konusunda bilgilenmek
için web sitemizi ziyaret edin.
· Milletvekillerinizi bilgilendirin ve yeni bir bağımsız sağlık ve bakım sisteminin
temeli olarak doğal sağlık programlarını uygulama çalıΩmalarında hükümetinize
destek verin.

· Eğitim, sağlık hizmetleri ve sağlık politikaları alanlarında yerel ve ulusal projelerin
geliΩtirilmesine yardımcı olmamız için bizimle temas edin.
· Hayat kurtaran bu sağlık bilgilerinin Türkçe çevirilerinin ülkenizde daha da
yaygınlaΩtırılmasına yardımcı olmayı düΩünürseniz bizimle temasa geçin.

Kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik bu hizmetin giderleri doğal sağlık programlarından fayda gören milyonlarca hastanın katkılarıyla karΩılanmaktadır. Lütfen bağıΩlarınızla bu global kampanyaya destek olun (ayrıntılar için web sitemize bakın).

