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Till Sveriges EU-parlamentariker. 

Jag skriver till dig i förhoppningen att du ska engagera dig i det som en av era kolleger, den 
kroatiske EU-parlamentarikern Mislav Kolakusic, kallar för den största korruptionsskandalen inte 
bara i EU:s historia utan i hela mänsklighetens historia. Han syftar på den skandal som blottlades i 
samband med utfrågningen av läkemedelsbolaget Pfizers representant den 10 oktober 2022. 

Utfrågningen var ett led i den pågående undersökningen som utförs av utskottet COVI som har i 
uppdrag att undersöka hur pandemin hanterats och lämna rekommendationer inför eventuellt 
kommande utbrott av pandemier. Som underlag för COVI:s arbete hålls utfrågningar av olika 
nyckelpersoner inom de fyra huvudområden som kommittén undersöker: hälsa, demokrati och 
fundamentala rättigheter, ekonomisk påverkan samt EU och omvärlden.  

Läkemedelsbolaget Pfizers chef Albert Bourla hade kallats till utfrågningen den 10 oktober för att 
besvara utskottets frågor kring det kontrakt som tecknats mellan EU och Pfizer. Han infann sig inte 
personligen utan sände som sin ställföreträdare Janine Small, mångårig marknadschef vid Pfizer. 
Den nederländske EU-parlamentarikern Rob Roos ställde frågan om Pfizer genomfört några tester 
för att undersöka om mRNA-vaccinen kunde hejda smitta. Janine Smith svarade att någon sådan 
undersökning inte genomförts eftersom Pfizer tvingats skynda på processen för att anpassa sig till 
det starka trycket från marknaden.  

Hennes svar är häpnadsväckande. Människor världen över har på olika sätt övertalats, tvingats, 
pressats och lockats att låta sig injiceras med ett nödgodkänt så kallat vaccin inte bara för att skydda 
sig själva utan också med argumentet att de därigenom skulle hejda smittspridning. Och så tillstår 
Pfizers representant att det aldrig funnits något som helst vetenskapligt underlag för detta!  

EU:s upphandling av vaccin från Pfizer har skett genom privata textmeddelanden och telefonsamtal 
mellan EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och Pfizers VD Albert Bourla. Det 
existerar inte någon skriftlig dokumentation gällande detta avtal. Den tyske journalisten Alexander 
Fanta, verksam vid APA (Austria Presse Agentur) har med hänvisning till den informationsfrihet 
som garanteras enligt Europakonventionen under ett halvårs tid förgäves försökt få ut kopior på 
dessa textmeddelanden. 

Till saken hör att dessa oegentligheter har varit kända under lång tid och man frågar sig varför de 
inte uppmärksammats tidigare av COVI. Redan i slutet av 2020 påpekade den amerikanska 
läkemedelsmyndigheten FDA att det inte fanns några tillgängliga data som kunde visa att Pfizers 
vaccin skulle förhindra smittspridning. Även Albert Bourla tillstod i en intervju med NBC News i 
december 2020 att sådana data inte fanns. Och trots detta har alltså vaccinationskampanjen, 
restriktionerna, lockdowns, stängda skolor och krav på covid-pass fortsatt med argumentet att det 
sker för att hejda smittspridning.  

I COVI finns en gruppering som under lång tid engagerat sig i vad de kallar ”fusk, brott och 
dödlighet relaterade till covid-19-vaccinen och regeringarnas usla sätt att hantera detta”. Den består 
av Christine Anderson (Tyskland) Francesca Donato (Italien), Virginie Jeron (Frankrike), Sylvia 
Limmer (Tyskland), Ivan Sincic (Kroatien) och Cristian Terhes (Rumänien). Ett viktigt fokus i 
deras arbete har just varit granskningen av avtalet mellan EU och Pfizer. Vid gruppens 
återkommande presskonferenser brukar Christian Terhes visa upp en kopia på detta kontrakt. Större 
delen av innehållet är helt svartmarkerat med hänvisning till att det rör sig om ”affärshemligheter”. 
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Vid en presskonferens som denna grupp höll efter utfrågningen påminde den kroatiske EU-
parlamentarikern Ivan Sincic om alla de skumraskaffärer som Pfizer tidigare varit inblandat i. En av 
dem skedde i hans hemland för tio år sedan. Där hade Pfizer mutat ett antal läkare så att de friserade 
uppgifter i enlighet med Pfizers önskemål. I USA har en rad mycket uppmärksammade rättegångar 
hållits mot Pfizer med fällande domar. I en av dem ålades Pfizer att betala det största bötesbelopp 
som någonsin utmätts i USA. Och det är alltså med detta skandalomsusade företag som EU gjort sitt 
avtal.  

Den 14 oktober tillkännagav EU:s åklagarmyndighet EPPO att den inlett en undersökning kring 
EU:s uppköp av COVID 19-vaccinen.  

Den 17 oktober begärde den rumänske EU-parlamentarikern Christian Terhes med hänvisning till 
den pågående utredningen Ursula von der Leyens omedelbara och villkorslösa avgång.  

Christian Terhes talade för ett helt tomt auditorium. Var upprördheten över de skandalösa uppgifter 
som framkom vid COVI:s utfrågning den 10 oktober bara en storm i ett vattenglas? Eller kommer 
du som svensk folkvald EU-parlamentariker att ansluta dig till Christian Terhes krav på Ursula von 
der Leyens avgång? Kommer du att kräva att hon ska ställas inför rätta åklagad för korruption och 
jäv?  

Jag förväntar mig ett skriftligt svar på denna fråga.  

 

Lyckeby 24 oktober 2022 

Margareta Skantze 

 

Länkar: 

Hela utfrågningen av Janine Small 10 oktober 2022  

https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/webstreaming/special-committee-on-covid-19-
pandemic_20221010-1430-COMMITTEE-COVI 

New York Times om EU:s kontrakt med Pfizer. Artikel från 28 april 2021:  

https://www.moneycontrol.com/news/world/how-europe-sealed-a-pfizer-covid-19-vaccine-deal-
with-texts-and-calls-report-6826401.html 

Artiklar om Ursula von der Leyens försvunna sms 

https://euobserver.com/eu-political/155377 

https://www.trtworld.com/magazine/corruption-scandal-hangs-over-eu-president-ursula-von-der-
leyen-33871 

Rob Roos tweets: https://twitter.com/Rob_Roos 

Mislav Kolakusic tweet 

https://euroweeklynews.com/2022/10/12/breaking-european-parliaments-mislav-kolakusic-calls-
eus-covid-vaccine-purchases-biggest-corruption-scandal-in-history/ 

Christian Terhes kräver Ursula von den Leyens avgång 18 oktober 2022: 

https://www.youtube.com/watch?v=beEfo7c_Weg 


