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Als er ergens iets gebeurt wat niet had gemogen, dan wordt al heel snel het aftreden van een
minister geëist.
Maar, als de hele bevolking moedwillig systematisch aan kankerverwekkend gif wordt
blootgesteld, dan blijven ze allemaal rustig zitten.

Er is de laatste weken natuurlijk veel ophef geweest over de tweede rechtszaak die door een
kankerpatiënt werd aangespannen en gewonnen tegen in eerste instantie Monsanto en later
Bayer, die Monsanto recentelijk overnam waarna het Bayer Crop Science werd.
Een rechtszaak in Amerika waar een jury van een rechtbank tot het oordeel kwam dat de Non
Hodgkin waar de aanklager aan leed direct te wijten was aan het gebruik van de
onkruidverdelger Roundup van Monsanto. Na de overname van Monsanto door Bayer, is het nu
automatisch dit bedrijf dat aansprakelijk is voor alle claims.
De vraag die nog open stond en nu is beantwoord door de rechtbank, was of daardoor ook
Bayer verantwoordelijk zou zijn. Het antwoord is luid en duidelijk “ja” en Bayer is veroordeeld tot
het betalen van een schadevergoeding van 80 miljoen dollar.
Hiermee is het hek van de dam, want niet alleen is dit de tweede rechtszaak waarin rechters
tot het oordeel komen dat het niet alleen Roundup is dat kanker veroorzaakt, maar ook dat
Bayer hiervoor verantwoordelijk is. De reden dat Bayer verantwoordelijk is gesteld door de
rechtbank is omdat het bedrijf de gebruikers onvoldoende heeft voorgelicht over de
gezondheidsgevaren van het gebruik van dit middel.
En dan gaat het om de belangrijkste werkzame stof in Roundup en dat is glyfosaat. We vinden
dit tegenwoordig overal terug in onze leefomgeving, van het drinkwater tot aan het voedsel in
de supermarkt
.
In de media wordt veel aandacht besteed aan de koersdreun die Bayer door dit alles heeft
opgelopen, maar nergens wordt gesproken over het aansprakelijk stellen van de ware
schuldigen.
Want, waarom kunnen al deze mensen kanker krijgen van het glyfosaat waaraan zo
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langzamerhand geen ontsnappen meer mogelijk is, omdat dit gif werkelijk overal is
doorgedrongen?
Het antwoord wordt nu zelfs door de mainstream media gepubliceerd:
Ondanks dat er veel ophef en protesten zijn, besloot Europa de vergunning voor de omstreden
onkruidverdelger nog eens met vijf jaar te verlengen. Die vergunning werd afgegeven mede
nadat de Europese toezichthouder tot het oordeel was gekomen dat de stof niet
kankerverwekkend is. Gezondheidsorganisatie WHO kwam eerder tot een ander oordeel:
glyfosaat is waarschijnlijk wél kankerverwekkend. In Nederland hebben diverse tuincentra uit
voorzorg het middel uit de schappen gehaald. De rijksoverheid heeft het advies gegeven om het
middel zo min mogelijk in openbare parken en speeltuinen te gebruiken.
Waar de mainstream media dan weer geen melding van maken is dat hoewel het is
goedgekeurd door de omgekochte EU, ook onze overheid dit heeft goedgekeurd inclusief de
nieuwe Nederlandse "aanwinst"
genaamd Baudet.
Monsanto had het voor de gekochte politici heel gemakkelijk gemaakt om dit gif goed te
keuren:
"In Europa is Roundup toegestaan omdat het hoofdingrediënt glyfosaat volgens
voedselautoriteit EFSA veilig is", legt Vincent Harmsen uit, onderzoeksjournalist voor
OneWorld. Maar wat volgens hem minder bekend is “dat EFSA zich bij dat oordeel mede
baseert op een rapport opgesteld door Monsanto zelf”. Hermsen volgde meerdere
rechtbankzittingen in Amerika. Hij kon interne mails van het bedrijf inzien dat inmiddels is
overgenomen door het Duitse Bayer concern. Harmsen: “De stukken laten zien dat Monsanto in
het geheim meeschrijft aan wetenschappelijke literatuur die kijkt naar de vraag of Roundup
kanker kan veroorzaken is."
Als het aan Nederland ligt zou de goedkeuring voor vijf jaar nog langer moeten zijn:
Spanje is net als Nederland voor tien jaar verlenging.
Er zal nu een stortvloed aan rechtszaken komen tegen Bayer en analisten verwachten dat de
schade voor de Duitse chemiereus in de miljarden zal lopen.
Dat is allemaal leuk en aardig, maar hoe zit het met de schade voor de bevolking en wie is
daarvoor verantwoordelijk?
Dat is simpel, dat zijn al die politici en het voltallige kabinet dat willens en wetens heeft
goedgekeurd dat de Nederlandse bevolking massaal wordt vergiftigd.
Als het kabinet nog een greintje fatsoen had zouden ze het hoofd buigen, zich
verontschuldigen tegenover de bevolking en subiet aftreden.
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Het feit dat ze dat niet doen, bewijst dat het rücksichtslose gekochte gangsters zijn die in
opdracht werken van niet alleen de farmaceutische industrie, maar van alle grote industrieën.
Hoelang laten wij de criminelen in Den Haag nog hun gang gaan.
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