Kan man lita på

läkemedelsindustrin?
"Kroniskt sjuka människor garanterar
livslång omsättning – ett läkemedel som
botar skulle ju förstöra en sådan marknad."
Citat ur John Virapens bok Piller & Profiter.
Eli Lilly skapade världens första antidepressiva
(SSRI) medicin, Prozac (Fontex). Den lanserades
som ett mirakelpiller men med tiden har det
kommit fram att Eli Lilly hade mörkat dess
bieﬀekter. Det är bevisat att konsumtion av
SSRI-medicin ökar risken för självmord och
våldsamma utbrott. Vid t.ex. flera s.k.
skolskjutningar, där det mest kända exemplet är
Columbinemassakern i USA, är det känt att
gärningsmännen intog SSRI.
Diabetes, högt kolesterol och hjärt- och kärlsjukdomar är ofta livsstilssjukdomar som
förekommer mest i västvärlden och där dess
matkultur sprider sig. De flesta av dessa
sjukdomar, även fall av typ-1-diabetes, går att
bota, eller lindra kraftigt, med ändrad kost.
Detta är bara några få exempel om den industri
som sägs arbeta för vår hälsas bästa. Läkemedelsföretagen släpper många bra produkter för korta
behandlingar. Men det har utvecklats till att alla
våra hälsoproblem skall lösas med långvarig
konsumtion av piller och dyra behandlingar. Det
tas ringa hänsyn till vad maten och dess kvalité
har för eﬀekt på vår hälsa.
Är inte konsumtion av piller ett tecken på ohälsa?

John Virapen har i sin bok skrivit ned sina erfarenheter och beskriver hur det går till bakom
kulisserna. Han tar även upp korruptionen, hur
bieﬀekter mörkas och hur nya sjukdomar hittas
på. Det företagen strävar efter, är kontinuerlig
medicinering.
Generation RX är en dokumentär som visar hur
läkemedelsindustrins pengar har korrumperat
FDA (Food and Drug Administration) för att få
ett godkännande av antidepressiva mediciner som
de visste ökade risken för självmord. Den visar
också hur industrin på 90-talet skapade en ny
kundkrets, konsumtion av piller hos våra barn.
Det sägs att vi idag är friskare eftersom
vi lever längre, men är längre livslängd
samma sak som bättre livskvalité?
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