GlaxoSmithKleine heeft controle over data zakenpartner Google
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De censuurmachine tegen mensen die kritische geluiden laten horen over vaccinaties neemt
dagelijks toe.
Een belangrijke rol daarbij wordt gespeeld door Google, de zakenpartner van farmaceut
GlaxoSmithKline (GSK).

De laatste tijd neemt de censuur tegen alles wat maar enigszins anti vaccinatie is, hand over
hand toe.
Dit gebeurt vooral door de grote techbedrijven zoals Google, Facebook en Youtube.
Zoals misschien bekend is Youtube eigendom van Google en Google op haar beurt is weer
eigendom van Alphabet Inc.
Dit moederbedrijf van Google is ook weer (mede) eigenaar van Galvani Bioelectronics, samen
met niemand minder dan farmaceutisch bedrijf GlaxoSmithKline (GSK). Beide bedrijven hebben
bijna driekwart miljard dollar geïnvesteerd in deze onderneming.
Galvani Bioelectronics is a United Kingdom-based bioelectronics R&Dcompany founded by
Alphabet Inc. subsidiary Verily Life Sciences and British pharmaceutical company
GlaxoSmithKline (GSK) in November 2016. The partnership to form the company was
announced on 1 August 2016.
In de achtergrond gaat de samenwerking nog veel verder, want volgens een uitgebreid berich
t bij CNBC
heeft GSK de volledige controle over de gegevens van Google.
En het gaat nog veel verder, want in Amerika voert Google keiharde censuur uit op alles wat
met anti vaccinatie te maken heeft en een mooi voorbeeld daarvan is een zoekopdracht bij
Google Amerika naar Andrew Wakefield.
Enkele dagen geleden stond in een door ons gepubliceerd artikel onder andere het volgende
over Wakefield.
Wetenschapper Dr. William Thompson onthulde dat de CDC cruciale gegevens over het
oorzakelijk verband tussen het BMR-vaccin en autisme in hun eindrapport had weggelaten. Dr.
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Hooker riep de hulp in van Dr. Andrew Wakefield, de Britse maag-darmspecialist die ten
onrechte wordt beschuldigd van het starten van de anti-vax-beweging, omdat hij in 1998 de
eerste was die rapporteerde dat het BMR-vaccin autisme kan veroorzaken.
De volgende afbeelding laat zien wat Google als eerste toont in Amerika als je als zoekterm
Andrew Wakefield intoetst. Het eerste dat prominent in beeld komt is de naam Wakefield in
combinatie met het woord “fraude”.
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