Nyhedsbrev Maj
Borgerretsbevægelsen i arbejdstøjet

Hedenstedsagen

Siden konstitueringen af bestyrelsen sidst i april, har der
været travlt med opbygningen af organisationen.
Der er planlagt møde og temadag for ambassadørerne i Fredericia først i juli måned.
Temaet vil, foruden ambassadørrollen, omhandle en gennemgang af forvaltningsloven og principperne i forvaltningsretten.
På mødet skal der også arbejdes med aktindsigtsansøgninger, sprog og værktøjer.

Uffe Thorndahl, har forsøgt at afdække udgifterne til en
studietur til Californien som AffaldPlus skulle I første omgang
fik han afvist sin anmodning om aktindsigt i AffaldPlus. Sagen
havnede i Sjællandske Nyheder, og medførte en sand læserstorm, da avisen også citerede den gruppe fra Hedensted der
har forsøgt at kompromittere Uffe Thorndahls arbejde.
Borgerretsbevægelsen har på vegne af Uffe Thorndahl og
Erik O. Jensen påklaget Hedensted Kommunes overtrædelse
af Persondataloven. Sagen vil blive publiceret så snart vi har
svar fra Datatilsynet.

Kopi af Uffes brev til dem der har støttet ham i sagen:
Jeg vil takke mange gange for de mange reaktioner, der har på været på artiklerne, det har jeg været rigtig glad for.
Jeg sætter personligt stor pris på Sjællandske, som er en af de aviser i landet som er mest selvstændig og objektiv, og som det
derfor i almindelighed er en glæde at læse.
Jeg var derfor meget ked af artiklen om den såkaldte ”aktionsgruppe” i Hedensted, men der er jo ikke en eneste af os, der er fejlfri.
Jeg blev i går eftermiddag ringet op af artiklernes forfatter Anna Møhl, og vi havde en timelang god samtale. Anna Møhl fortalte,
at der i morgendagens avis ville blive bragt to læserbreve, der kommenterede artiklerne, og hun beskrev det sådan, at hun hele
dagen nærmest var blevet ”tæppebombet” med reaktioner på artiklerne.
Hun ville udarbejde en artikel som bliver bragt i dag, på grundlag af vor samtale. Jeg vil sende kopi af artiklen rundt.
Jeg vil så engang i næste uge kommentere Hedensteds aktionsgruppe, og give læserne en korrekt beskrivelse af gruppen, som
blev dannet af en venstremand - helt givet efter opfordring fra den lokale politiske ledelse. Den pågældende initiativtager havde
meget store indtægter ved at levere ydelser til Hedensted kommune. Da jeg af de lokale aviser blev gjort bekendt med ”aktionsgruppen” ringede jeg med det samme til initiativtageren, og tilbød ham løbende at sende kopi af henvendelser til Hedensted
kommune og dokumentationen, og hvis han her fandt noget der var forkert eller som kunne kritiseres, så kunne han gøre mig
opmærksom på det, hvorefter jeg ville genoverveje sagen.
Det tog han imod, men efter nogle få uger, hvor han ikke havde været i stand til at komme med en eneste indvending, så bad han
mig om at ophøre med at orientere ham, og han meddelte mig samtidigt, at han trak sig helt ud af aktionsgruppen.
Det vil jeg gerne fortælle i et læserindlæg i Sjællandske, samt fortælle om den seneste skandale fra Hedensted som er publiceret
i min hvidbog, som beskriver det ulovlige to-cifrede milliontab, som Hedensted kommunes ledelse har påført skatteyderne ved
ulovligt at sælge jord til Lars Larsen til 25 kr. pr. kvardratmeter, hvilket er langt under kostprisen og meget langt under markedsprisen. Nogle få måneder senere sælges helt tilsvarende erhvervsjord på helt samme vej for markedsprisen på 130 kr. pr. kvadratmeter.
Anna Møhl fortalte iøvrigt, at bestyrelsen for affaldplus nu tager til Californien i en hel uge. Det er et fuldstændigt spild af forbrugernes penge af størrelsesordenen 300-400.000 kr,, når det hele gøres op.
Samlet set så håber jeg, at sagen er afsluttet med det indlæg, jeg udarbejder til næste uge.

Tak til Uffe for den store indsats og det mod han udviser.
Borgerretsbevægelsen vil også gerne sige tak til Sjællandske
Nyheder for at tage nyhedsformidlingsrollen alvorligt.
Sagen affødte også et læserbrev fra Ulla og Carl Samuelsen,
vores medlemmer i St. Lihme, som bringes her.
Affaldplus’ modvilje mod at blive kontrolleret
Det er med stor harme, vi læser angrebene på Uffe Thorndahl,
tidligere borgmester i Hørsholm.
Vi bor tæt på Hedensted, og det de derude skriver, at det er for
dyrt med al den aktindsigt, det er vel fordi de som i Vejle Kommune, og sikkert mange andre kommuner, skal have dyre
jurister til at sidde og sortere, hvad ” der ikke kan tåle dagens
lys”.
Vi har lige siddet og googlet aktionsgruppen i Hedensted.
Ud af 103 underskrifter, har 19 ikke ønsket sit navn på listen.
Gruppen startede underskriftindsamlingen d. 3/2 2014, og d.
15/2 2014, da det tilsyneladende er svært at få underskrifter,
søger man mod Søndersø på Fyn, Hørsholm. Glostrup, Ballerup, Holmegaard, Holtum. Listen går til 17/2-2014. Altså 14
dage. Ikke særlig seriøs. Man burde måske lige have tjekket
dette inden det blev sendt i bladet.
Vi er i den heldige situation, at få hjælp af Uffe Thorndahl, da
vi i ca. 4 år, er blevet kørt rundt i manegen af både kommune,
Miljøstyrelsen m.m.
Hvis der ikke er noget at skjule, er det ingen sag at ” spytte ”
akterne ud..
Moralen er skredet så uhyggeligt, siden vi ikke har Amterne til
at ” holde øje ” med kommuner m.m.
Uffe Thorndahl er en mangelvare, han er en retskaffen mand,
han TØR, hvor mange andre er medløbere. Var der flere af
Uffe Thorndahls slags, ville verden være et meget bedre sted
at være.
Uffe Thorndahl går til bunds i sagerne, og sagerne er veldokumenterede.
Vi kan opfordre læserne til at google Borgerretsbevægelsen,
så vil I kunne finde ud af, hvor utrolig vigtige Uffe Thorndahl
og de andre stiftere er, der er brug for dem. Borgerretsbevægelsen har ikke et politisk program, men overvåger, at de
landspolitiske love bliver overholdt, og at borgernes rettigheder ikke tilsidesættes.
Karina sagen

HPV Vaccinen
En vaccine der oprindeligt blev indført for at nedsætte risikoen for at udvikle livmoderhalskræft.
Danmark var et af de første lande til at indføre vaccinen, på
trods af at vaccinen anvender helt ny teknologi.
Det stof der aktivere immunforsvaret i HPV vaccinen er ikke
bare aluminium, men for første gang nogensinde er der
anvendt nano partikler af aluminium.
Der blev allerede i MTV rapporten udtrykt bekymring ved at
man ikke tidligere havde anvendt teknologien i vaccinationsprogrammer.
Størrelsen af nano partiklerne gør at de kan trænge ind i både
hjerne og centralnerve system.
I 2011 blev der indberettet fund af kunstigt fremstillet DNA i
vaccinen. Det var IKKE nævnt i produktresumeet.
HPV vaccinen kan altså transportere kunstigt fremstillet DNA
og aluminium ind i de mest essentielle dele af menneskekroppen.
Aluminium er i den videnskabelige litteratur, tydeligt beskrevet som årsag til Sklerose, Alzheimers, Nervebetændelse m.v.
Alle alarmklokker ringer – Der er indberettet ligeså mange
bivirkninger ved HPV vaccine som ALLE andre børnevacciner
tilsammen.
Ca. 40 forskellige HPV vira kan give livmoderhalskræft. HPV
vaccine dækker 2 af disse. Forskning viser nu at dem som er
vaccineret med HPV vaccinen er i STØRRE risiko for at udvikle
livmoderhalskræft fra de 38 andre HPV vira.
Sundhedsstyrelsen påstår fortsat at fordele overstiger ulemper. Det er en sætning der er blevet udtalt offentligt igen og
igen. Den er dog helt og aldeles uden dokumentation. HPV
vaccinen har indtil nu IKKE reddet en eneste person fra at få
livmoderhalskræft.
HPV vaccinen har øget forekomsten af livmoderhalskræft.
Sundhedsministeren udtalte ved det åbne Samråd i Folketinget at der dør 2 kvinder om ugen af livmoderhalskræft,
halvdelen af disse er under 45 år.
Ministeren har tilsyneladende påberåbt sig retten til at anvende det nye ”nødløgns” begreb.
Fakta er at Sundhedsminister Nick Hækkerup har ført Folketinget bag lyset.

Jakob Skjoldan har fået svar fra sundhedsministeriet, hvori
det bekræftes, at tvangsindlæggelse ikke alene kan foretages
efter straffelovens § 14. Vi arbejder videre med sagen, og har
igen skrevet til Statsforvaltningen, som vi ikke mener har
overholdt tilsynsforpligtelsen.
Vi arbejder lige nu med at få et samlet overblik over sagen, så
det kan præsenteres på hjemmesiden. Herom senere.

Dødeligheden i 2008, året før HPV vaccinen Gardasil, blev
indført i børnevaccinationsprogrammet, fra en alder på 30 år
- 8,5 personer dør før 45 års alderen. Det svarer til 7,5%

HPV-sagen

Tallene ligger langt fra Sundhedsministerens udmelding om
at 50% dør før 45 års alderen.

På vegne af HPV-gruppen, har Karsten Viborg skrevet dette
indlæg, som giver et godt indblik i de problemer der er med
HPV-vaccinenen.
HPV-gruppen består af:
Inger og Karsten Viborg
Annemarie Thorsen og Karsten Bækgaard

Dødeligheden i 2012 indtræder nu allerede i 20 års alderen - 3
år efter børnevaccinationsprogrammet er sat i værk. 10,9
personer dør før 45 års alderen. Det svarer til 11,5%

Efter vaccines indførsel ses et fald i dødsfaldet af kvinder over
65 –Effekt af screeningsprogram – De u vaccinerede kvinder.
Efter vaccinens indførsel ses en stor stigning i dødsfald af
kvinder under 30 – De vaccinerede piger.

De 5 HPV skade centre der er etableret, et i hver af de fem
regioner, har allerede nu ventelister mellem 6 og 12 måneder.
Det er kun for at blive undersøgt endnu engang. Der er stadig
ikke etableret behandlingstilbud.
Over hele verden er der massiv modstand fra befolkninger
mod den omstridte vaccine. Overalt ses en eksplosiv bivirkningsfrekvens, der ligger langt over alle andre vacciner.
Den sundheds videnskabelig litteratur påviser igen og igen, at
de kunstigt fremstillede vira der er i moderne vacciner, kræver

Vores hjemmeside
Fra Liselotte Rahbek, der er moderator på hjemmesiden, har
vi modtaget følgende:
Det er primært mig, der er smagsdommer/moderator på Borgerrettighedens hjemmeside.
Jeg lader mig vejlede af på de gamle skilte på fortrapperne i
pæne etageejendomme i min barndom,
hvor der stod noget i retningen af ”Handel, betleri og færdsel
med træskotøj henvises til bagtrappen” når jeg afgør,
hvorvidt et indlæg bliver godkendt eller lander i papirkurven.
Jeg vil gerne opfordre til, at indlæg på hjemmesiden ikke
vedhæftes navn, adresse, telefonnumre eller personfølsomme
oplysninger.
Ikke for min skyld, men for jeres.
Man skal passe på sig selv og sine - så godt man nu formår.

kraftigere adjuvanser. Kraftigere adjuvanser giver kraftigere
og hyppigere bivirkninger.
Men kunstig virus DNA er langt billigere at fremstille end vacciner med levende virus.
Profit over raske børn og unges helbred. De efterlades uden
hjælp, behandling eller anerkendelse.
Vaccinen skal stoppes – Politikere og embedsmænd der fornægter sandheden eller, som Sundhedsministeren, ligefrem
lyver, skal stoppes

Jeg har indtil videre kun lagt nogen få dokumenter ind i gruppen..
Jeg håber, vi på et tidspunkt bliver nogen flere til at lægge sager
op i gruppen og på siden og til at diskutere, for jeg har jo mest
forstand på sundhedsvæsenet.. men det kommer jo nok med
tiden.

Organisationen
Formand Stig Gerdes (s.g@dadlnet.dk)
Næstformand Bente Stenfalk (bentestenfalk@gmail.com)
Kasserer (Jakob Skjoldan (jakob_sp@hotmail.com)
Administrator Erik Lang (post@b-ret.dk)
Web Marianne Diechmann (mariannerahbek@yahoo.dk)
Fundraiser Per Henriksen (samosvej24@gmail.com)
Moderator (llrahbek@gmail.com)

For at stimulere debatten, har næstformand Bente Stenfalk
oprettet et debatforum på Facebook. Også her opfordres
brugerne til ikke at afgive personlig oplysninger.

Borgerretsbevægelsen har rundet 70 medlemmer

Bente Stenfalk skriver:
Her er linket til vores Fb-gruppe: Borgerretsbevægelsen, en offentlig gruppe, som kan benyttes til at lægge dokumenter op i
under filer:

Tillykke og tak til jer medlemmer.

https://www.facebook.com/groups/708717695901433/
Og her er vores Fb-side, hvor man kan lægge links fra dokumenterne i gruppen:
https://www.facebook.com/pages/Borgerretsbev%C3%A6gelse
n/557782307697421?sk=timeline&ref=page_internal

