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VITTNESMÅL

Jag avger härmed mitt vittnesmål, som medlem i den privata, slutna medlemsgruppen "Kolloidialt
silver 2.0", om att Anders Sultan inte har marknadsfört sitt eget företag eller produkter inom
denna förening/diskussionklubb.
Jag upplever att Läkemedelsverket har dragit insinuanta och oriktiga slutsatser om att Anders
Sultan skulle ha marknadsfört eget företag eller produkter inom vår förening/diskussionsklubb
"Kolloidialt silver 2.0". Jag upplever att verkets bevisföring saknar saklig grund, vilket till råga på
allt baseras på en VoF-journalists wallraffande andrahands information som har ryckts ur sitt
sammanhang. Jag upplever det som att journalisten har ägnat sig åt regelrätt förföljelse för att
skada Anders Sultan och hans verksamhet, genom att hänga ut honom som brottsling, som
bluffare och klandervärd och drevet tycks också ha förlett Läkemedelsverket att upprepade
gånger vidta åtgärder som bryter mot nedan angivna yttrandefrihetslagstiftning i deras försök att
begränsa Anders Sultans yttrandefrihet. Otillbörliga åtgärder och hot i form av vitesförläggande
kan inte accepteras av oss medlemmar när det inte finns någon hållbar bevisgrund, och som
dessutom baseras på oriktiga sakförhållanden.
Anders Sultan marknadsför inte produkter i denna slutna grupp, föreningen "Kolloidialt silver 2.0".
Anders Sultan är en av oss 27 000 medlemmar, han medverkar med sin privata facebook-profil
och delar information och diskuterar på samma villkor som alla oss andra i denna privata, slutna
medlemsgrupp. Anders Sultan har samma rätt som alla oss 27 000 medlemmar att delta i
diskussioner, att dela information, att dela länkar, att hänvisa till studier, att delge rapporter, och
att återge fallbeskrivningar – vilket jag härmed intygar att det är det enda Anders Sultan har ägnat
sig åt. Anders Sultan har aldrig yttrat något utan att kunna verifiera det med länkar, studier,
rapporter eller fallbeskrivningar eller egna erfarenheter. Många medlemmar har fått tips av
varandra om olika produkter, olika fabrikat och prisklasser som förekommer på marknaden – och
till och med tips om hur man gör egen tillverkning av kolloidalt silver, det står var och en fritt att
efterfråga och tipsa, och detta är inget som på något sätt hindras eller har hindrats i
medlemsgruppen Kolloidialt silver 2.0".
Anders Sultan har samma friheter och rättigheter, som alla oss andra i denna diskussionsklubb
/förening, som omfattas av ECHR, den Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna.
Anders Sultan har rätt till att vara privatperson, han har även rätt till privat korrenspondans – han
har således laglig rätt att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets
ingripande. ECHR är sedan år 1995 inskriven i den svenska lagstiftningen. Svensk, nationell lag
får inte strida emot ECHR. Läkemedelslagen strider emot ECHR och är således icke valid och
förtjänar därför icke att beaktas i ärendet.
Även FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, vilken utgör internationell lag
överställd alla nationers inhemska lagar, så har var och en, enligt artikel 19, rätt till åsiktsfrihet
och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot
och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.
Enligt artikel 27 så har var och en rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst
samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner.

Enligt artikel 30 i samma förklaring får ingenting i förklaringen tolkas som att det innebär en rätt
för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en
handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i
förklaringen.
Samma innebörd beträffande yttrandefriheten återfinns i artikel 19 i FN:s Internationella
konvention om medborgerliga och politiska rättigheter som säger: ˮVar och en har rätt till
yttrandefrihet. I denna rätt ingår frihet att oberoende av territoriella gränser söka, ta emot och
sprida uppgifter och idéer av alla slag, i tal, i skrift och i tryck, i konstnärlig form eller genom annat
valfritt uttrycksmedel.ˮ
Även den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna (ECHR) omfattar yttrandefriheten – Läkemedelsverket kan således inte
stoppa yttrandefriheten, varken inom det vetenskapliga området eller inom det medicinska
området. Läkemedelsverket har ingen rätt att förbjuda Anders Sultan att privat, eller på sin fritid
delge information om kolloidalt silver.
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