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Det är en sval januaridag i Bhopal, Indien. 
Tillsammans med Gary Cohen befinner jag 
mig i de ljusa lokalerna i Sambhavnas nya 
byggnader – den klinik som erbjuder hälso- 
och sjukvård åt dem som skadades av Union 
Carbides gasutsläpp 1984. Det var då 43 ton 
metylisocyanat spred sig över den sovande 
befolkningen. 500 000 utsattes för giftiga 
gaser och över 8 000 dog första veckan. Idag 
har mellan 100 000 och 200 000 permanenta 
skador, främst i lungorna. 
 
Sjukvården i Bhopal är väl utbyggd, jämfört 
med andra indiska städer. Men den är inte av 
hög kvalitet, och den är inte utformad för att 
långsiktigt vårda kroniskt sjuka människor. 
Eldsjälar runt om i världen samlar in pengar 
till stiftelsen Sambhavna, för att man här ska 
kunna ge de utsatta en enkel men god 
västerländsk sjukvård, parallellt med den 
billigare ayurvediska sjukvården. Den nya 
kliniken invigdes för ett år sedan. 
 
Detta känns verkligen som en hälsofrämjande 
verksamhet. Byggnaderna är byggda av 
traditionella material och utformade för att 
hålla den värmande solen ute utan energi-
krävande luftkonditionering. Allt spillvatten 

tas till vara och leds ner till trädgården där 
man odlar örter organiskt för ayurvediska 
läkemedel. I trädgården finns också sol-
panelerna. Rummen är vackra, mycket trä, 
behagliga färger, fräscha möbler. Äntligen 
finns det gott om plats! Ovanpå mottag-
ningen finns lokaler för oss volontärer, en 
samlingssal och ett bibliotek. 
 

Jag har träffat Gary flera 
gånger under de 12 år 
som jag varit involverad 

i uppföljningen av Bhopalkatastrofen. Men 
inte förrän nu förstår jag att han är VD i 
Health Care Without Harm (HCHW), en 
organisation som tillsammans med 
Stockholms läns landsting och Apoteket AB 
ordnar konferensen CleanMed Europe i 
Stockholm 29-31 maj 2006. Jag tar tillfället i 
akt och gör en intervju. Gary tar i sin tur 
tillvara möjligheten att flytande berätta  
 
 
Kan du berätta hur HCWH startade? 
 
Det var i mitten på 
som vi inspirerades 
HCWH. I 30 år hade man då 
betraktat miljögifter i termer 
av cancer, dos-response och 
tröskelvärden.  
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N
någon säker tröskel, dels att vi måste leta 
efter kritiska sårbarhetsfönster. I stället för
att se vad som händer med en vuxen man 
måste vi undersöka påverkan i moderlivet. 
När hormonbalansen hos nyfödda störs kan 
det leda till permanenta skador av många 
olika slag. Det handlar inte bara om cancer, 
det är missbildningar, inlärningssvårigheter, 

neurologiska utvecklingsstörningar, 
reproduktiva störningar.  
 

et här öppnade ett heltD
av en bredare toxikologi för kemikalier och 
hälsa, säger Gary. Dessutom kom boken ”Vår 
stulna framtid” av Theo Colborn, Dianne 
Dumanoski och John Peterson Myers.  
 
i insåg att om detta var den nya veten-V

skapen så baserades hela det regulatoris
ramverket som hade byggts upp på ett 
fullständigt inadekvat vetenskapligt 
antagande. 
 

en andra fD
som rådde i USA i mitten av 90-talet. Vi insåg 
att dioxiner var hormonstörande ämnen med 
alla dess negativa effekter. Det visade sig att 
sjukhusens förbränningsanläggningar var 
stora dioxinkällor. 
 
i var en liV

tragedi – att det var hälsosektorn som var 
den största boven för att förgifta 
befolkningen. Men vi såg också att här fa
en kraftfull grupp aktörer. Om vi tänker på 
den kris vår jord är i så måste vi ändra vårt 
sätt använda kemikalier i syfte att göra 
människor friska. Det var uppenbart att vi 
behövde hälsovårdspersonalen på vår sida.
 

en först måste de förstå problemet. Och M
informationen från Environment Protection 
Agency (EPA) om sjukhusens förbrännings-
anläggningar visade oss hur okunniga om 
miljötoxikologi och våra egna fotspår vi är. 
Att bilda en organisation som kunde utbilda 
hälsovårdssektorn var vårt första mål. 
 

http://www.noharm.org/europe/


Det andra målet var att hjälpa dem göra rent 
i eget bo. Detta innebär bland annat att titta 
närmare på vilka produkter man köper in. 
 
Det tredje målet var få hälsovården gå i 
bräschen för en mer uthållig framtid. Genom 
sin plats på marknaden och genom sin styrka 
som opinionsbildare i samhället skulle den 
driva andra sektorer i samma riktning, 
 
Det fjärde målet är att ledarna för 
hälsosektorn ska bli starka företrädare för de 
bredare förändringar av samhället som 
många av oss önskar. 
 
1996 samlade vi miljö- och hälsoaktivister, 
religiösa ledare, sjukvårdspersonal och andra 
till tre konferenser. PSR (Physicians for Social 
Responsibility) var en av våra tidigaste 
samarbetspartners. På alla dessa konferenser 
talade vi om den nya kunskapen. Vi hittade 
människor som redan arbetade med liknande 
frågor, och andra som ville engagera sig. Till 
slut var vi cirka 25 personer som bildade 
HCWH. 
 
Hur gick det sedan? 
 
De senaste 9 åren har utgjort en framgångs-
rik resa. Alla våra antaganden har visat sig 
vara sanna. De flesta söker sig till sjukvården 
på grund av en stark önskan att hjälpa 
människor. Det gick att utbilda sjukvårds-
personal om giftiga kemikalier, och när de en 
gång förstått sambanden vill de göra något åt 
det.  
 
Sjuksköterskor var mer intresserade än 
läkare. Läkarutbildningen fokuserar på de 
individuella patienterna, och läkarna är 
enormt okunniga om övergripande miljö-

samband. Det finns stora brister i utbild-
ningen när det gäller sambanden mellan 
individens hälsa och samhällets och världens 
hälsa. Sjuksköterskor var mycket snabbare 
att greppa detta än läkare, och vi gav dem 
möjligheter att göra förändringar i sina egna 
institutioner.  
 
Förbränningsanläggningar och 
kvicksilver var första frågorna 
 
De första frågorna vi tog tag i var förbrän-
ningsanläggningar och kvicksilver i 
sjukvården. Som ett resultat av våra 
aktiviteter har mer än 4 000 sjukhusanslutna 
förbränningsanläggningar stängts i USA. Alla 
sjukhus och kliniker har gått över till 
autoklaver eller mikrovågor. Vi tog samma 
arbetssätt med oss till Europa, och nu pågår 
kampen om de destruktionsugnar som 
fortfarande finns där.  
 
När det gäller kvicksilver visar undersök-
ningar att varje år föds 60 000 barn i USA 
med tillräckligt mycket kvicksilver i sina 
hjärnor för att orsaka skador. Vi gick till 
sjukhusen och bad dem om ett löfte 
”kvicksilverfritt”. Vi visade dem att det fanns 
alternativ till alla produkter med kvicksilver i.  
 
Vi gick till alla tusentals apotekskedjor i 
landet och tryckte på deras sociala ansvar. 
De gick med på att sluta sälja kvicksilver-
termometrar. Vi gick också till de största 
inköpsorganisationerna för sjukhusen och fick 
dem att ta bort kvicksilver ur sina 
inköpslistor.  
 
I och med att vi fick med oss de största 
organisationerna inleddes en stor omvandling 
av marknaden, både när det gällde 

termometrar och blodtrycksmätare. 
Tillverkarna gjorde motstånd mot att ändra 
sin tillverkning. Men hälsovårdssektorn stod 
kollektivt upp med den hippokratiska eden, 
att inte skada, och detta tryck ledde till 
förändringen. 
 
Detta var en lärorik erfarenhet. Om detta 
kunde ske för kvicksilver så kan det ske för 
en mängd ämnen. Vi började titta på andra 
miljöhälsohot, att vi skulle utbilda sjukvårds-
personalen om riskerna med en produkt, visa 
dem att det skulle kunna finnas säkra 
alternativ på marknaden om de tryckte på, 
och sedan driva marknaden mot dessa 
alternativ.    
 
PVC-plasten  
 
Sedan fokuserade vi på pvc-plast, eftersom 
det är den största källan till dioxiner och 
andra långlivade föroreningar (Persistent 
Organic Pollutions, POPs) både under 
produktionen och vid avfallsförbränning. 
 
PVC kräver mjukgörare på grund av sin 
skörhet. I infusionsmaterial används vanligen 
DEHP, en ftalat. Eftersom ftalaterna inte 
binds till PVC så läcker de ut direkt in i 
patienten. De får sina läkemedel, men de får 
också gifter direkt in i kroppen, utan att veta 
om det och utan att kunna lämna sitt 
informerade samtycke.   
 
Det visade sig försiggå en stor vetenskaplig 
debatt om DEHP, fr.a. om dess cancer-
framkallande effekt. Men effekterna på 
framför allt manlig reproduktivitet är 
viktigare. Vi fick föra ett fem sex års krig med 
kemin på federal nivå, även i Sverige och 
Kanada. Det nationella toxikologiska 



programmet fastställde slutligen att det var 
ett reproduktivt gift. Då gick vi till FDA (Food 
and Drug Administration) för att be dem 
varna sjukhusen om detta hot mot 
folkhälsan.  
 
Det var mycket svårt att påverka de federala 
myndigheterna eftersom de var lierade med 
den petrokemiska industrin. Några modiga 
människor inom myndigheterna berättade till 
sist sanningen, och FDA fick brått att göra 
sjukhusen uppmärksamma på problemet.  
 
 
Industrin kontra sjukvården 
 
Den kemiska industrin och tillverkarna av 
medicinsk utrustning visade sig vara lierade 
med varandra och motarbetade oss kraftigt. 
Tillverkarna hade köpt den vetenskap som 
den kemiska industrin gett dem och de var 
beroende av dem eftersom de oroade sig för 
sitt ansvar. För om det skulle komma fram 
att Baxter International eller Abbot 
Laboratories var involverade detta jättelika 
experiment där millioner patienter 
infunderades med gifter och hälsoeffekterna 
skulle uppenbaras med tiden så visste de att 
de skulle slaktas, så de slogs mot oss och gör 
det fortfarande. 
 
Men här fungerar försiktighetsprincipen för 
sjukhusen och sjukvårdspersonalen. Vi 
påpekade att ni använder PVC-plast med 
reproduktivt gift som ni infunderar i 
patienterna av vilka en del redan är sjuka, 
deras immunsystem är redan försvagat. Ni 
ger barn infusioner med tillhörande gifter. 
Sjukvårdspersonalen tog till sig denna 
information. Vi har en tvingande regel att inte 
skada, det är den hippokratiska eden, och vi 

kan ta till oss försiktighetsprincipen. Vi ska 
inte utsätta våra patienter för kemikalier om 
det finns alternativ.  
 
Den andra sidan av PVC-problemet är 
avfallet. När man bränner PVC bildas dioxin. 
Vill man förändra samhället mot en mer 
hälsosam framtid så har PVC-plast ingen 
framtid. Detta är vad den svenska 
miljöministern sade på 1990-talet. Vi 
använde detta som argument, och vi använde 
informationen att svenska regeringen hade 
tagit beslut om att fasa ut PVC-plast från 
samhället. Vi utmanade tillverkarna av 
medicinsk utrustning och vi fick åter 
sjukvården på vår sida. Vi har kämpat i sju år 
och i år har både Baxter och Abbott kommit 
med PVC-fri infusionsutrustning. De vet att 
om de inte gjort detta så hade de förlorat 
marknaden. 
 
Vi insåg att i många länder, speciellt i USA, 
har den kemiska industrin lagt ett stort lock 
över framåtsyftande reglering och lagstift-
ning. De har köpt politiker, de underminerar 
regelsystemet, de betalar för sin egen 
forskning, de tar över akademisk forskning, 
allt för att fortsätta saluföra sina produkter på 
marknaden. Att slåss mot regelverk eller 
lagstiftning i USA är oerhört svårt.  
 
Men genom att använda sjukhusens makt så 
kan man få en omställning förvånansvärt 
snabbt. Vi lyckades få Kaiser Permanente, 
den största icke vinstdrivande sjukvårds-
organisationen i landet, att fasa ut PVC från 
hela systemet. Eftersom organisationen har 
enormt stor makt på marknaden har det 
medfört stora förändringar beträffande PVC 
både i USA och andra länder. I Europa finns 
t.ex. Wiener Krankenanstaltenverbund, de 

svenska landstingen och sjukhus i Danmark. 
Karolinska sjukhuset är det första helt PVC-
fria sjukhuset och fick därför en utmärkelse 
vid vår konferens i Wien förra året. 
 
Vi har nu ett europeiskt projekt med WHO 
och sju länder för att visa hur dioxinfri 
sjukvård kan utvecklas, genom att överge 
PVC-plast och medicinsk avfallsförbränning. 
 
 
Hushållskemikalierna 
 
Vi sade oss att vi kan påverka sjukvårds-
sektorn också inom andra områden. Nästa 
fråga blev bekämpningsmedel. Vi lyfte fram 
forskningen om hälsoeffekter och informerade 
om att det finns andra vägar att bli kvitt 
ohyra än genom att spruta omkring gifter i 
sjukhuset. Det ledde till att pesticider nästan 
försvann från sjukhusen.  
 
Sedan talade vi med dem om giftiga 
rengöringsmedel som används på sjukhusen, 
som kan ge både astma och andnings-
problem, både för patienter och personal. I 
USA finns statistik att ett av fem astmafall 
uppträder i sjukvårdssektorn. Vi lyckades 
utbilda sjuksköterskor och annan personal om 
sambandet mellan rengöringsmedlen de 
använder och hälsoeffekter. Det har varit en 
stor rörelse nu att gå mot säkrare preparat. 
Och sjukvårdspersonal har makt att få denna 
agenda gå framåt! 
 
Sjukvårdens ekologiska fotavtryck 
 
Efter att fäst uppmärksamheten på 
sjukvårdssektorn, dvs. de stora inköps-
organisationerna, tyckte vi att det var dags 
att ta upp andra frågor som inte var så 



omedelbara som exponering för olika gifter. 
Vi talar om de allt större ekologiska 
fotavtryck som sjukvårdssektorn 
åstadkommer.  
 
En viktig fråga är det elektroniska avfallet, 
den snabbast växande avfallsindustrin i 
världen. Många datorer har bly, kadmium, 
krom och pvc och många andra toxiska 
material. Man använder datorn och den blir 
gammal och man slänger den. Vi producerar 
massiva mängder av elektroniskt avfall som 
sänds till Indien eller Kina eller bränns i 
förbränningsanläggningar. Vi har kollegor 
som organiserar en parallell kampanj ”Ta 
tillbaka datorerna”, som tvingar tillverkarna 
att både göra om datorerna och utesluta 
giftiga ämnen, men också att ta tillbaka dem 
för återvinning och återanvändning.  
 
Vi lyckades övertyga sjukvården att de skulle 
använda sin makt för att stödja även dessa 
förändringar. Så de har just startat denna 
resa med oss. De började se att de gör 
mycket stora ekologiska fotavtryck, och att 
de behöver bry sig om ekologisk hälsa lika 
mycket som om individuell klinisk hälsa. För 
man kan inte ha hälsa på en i grunden sjuk 
planet, en förgiftad planet. Om varje 
människa är full med giftiga kemikalier i sin 
kropp … Medvetandet om detta har vuxit i 
sjukvårdssektorn och bland professionerna. 
 
Gröna och hälsofrämjande byggnader 
 
Sedan började vi fundera över byggnaderna – 
vad är de gjorda av? Bygger vi in lass efter 
lass av sjukdomar i sjukhuset? Eller är de 
verkligen helande miljöer? Använder vi 
material som förknippas med reproduktivt 
giftighet? Vad är hälsoeffekterna? Jag anser 

att alla i samhället ska förstå hur man bygger 
hälsosamt.  
 
Vi utmanade byggarna och sade låt oss se om 
vi kan bygga cancerkliniker utan cancero-
gener och pediatriska avdelningar utan 
kemikalier som ger astma. Vi utvecklade 
”Den gröna guiden för sjukvården”, som är 
den första hälsobaserade regelboken för 
grönt byggande. Varje rekommendation om 
energi, återvinning, belysning etc. har en 
hälsokomponent.  
 
Nu har vi 80 sjukhus som vill pröva denna 
guide och tänka på hur de kan skapa läkande 
miljöer för sina patienter. Vi lärde oss att om 
det är naturligt ljus i salarna så blir 
patienterna friska fortare och kan skrivas ut 
tidigare. Om det finns trädgårdar där de kan 
se naturen så stödjer det läkningsprocessen. 
Det finns många saker som påskyndar 
läkningsprocessen, och om vi kan inkorporera 
det i designen av sjukhusen, patientrummen, 
expeditionerna, så skulle personalen bli 
effektivare, och patienternas mentala hälsa 
förbättras. 
 
Det händer mycket inom detta område, och 
det händer också mycket i Europa. Även i syd 
har ett antal sjukhus adopterat idén, inklusive 
Sambhavna-kliniken som vi just nu befinner 
oss på.  
När sjukvården tar till sig frågan, så kan de, 
trots sina jättelika ekologiska fotavtryck, bli 
ledande som hälsofrämjande exempel. Vi 
behöver gröna hus inte bara för sjukvården, 
utan för skolorna där våra barn tillbringar 
större delen av dagen, för religiösa 
byggnader dit vi går för att be, för kontor och 
arbetsplatser. Vi kan skapa ett ramverk för 

vårt samhälle. Återigen kan sjukvårdssektorn 
vara ledande. 
 
Maten  
 
Det finns ytterligare ett par områden som jag 
ser som kraftfulla. Det första är att vi börjat 
tala med sjukhusen om maten som serveras. 
Att det finns en epidemi av fetma och 
diabetes som har direkt samband med 
snabbmat, salt mat etc. Sjukhusen serverade 
just sådan mat. Det fanns inget samband 
mellan förståelsen vad bra mat är och vad de 
serverade. Ofta finns faktiskt MacDonald i 
foajén. Vi började utbilda några av de stora 
systemen att de både kunde servera 
hälsosam mat för patienternas skull och att 
de också kunde stödja uthålligt jordbruk.  
 
Vi fick reda på att Wiener Krankenanstalten-
verbund fungerar som en marknad för 
ekologiska lantbruk, att de utgör en 
garantimarknad för ekologiska bönder att 
odla hälsosam frukt och grönt för sjukhus, 
och organisationerna köpte idén. Så vi prövar 
nu i USA att länka sjukhusens inköp till 
uthålligt jordbruk och familjejordbruk. Detta 
har enorm impakt. Om man kan få sjukhus 
att köpa ekologiskt odlad mat visar det på 
betydelsen av ekologisk mat för friska 
människor, och detta i sin tur breddar den 
hälsofrämjande insatsen. Om vi stödjer 
ekologisk odling blir det mindre 
kontaminering av grundvattnet, det blir färre 
förgiftningar bland bönderna och 
sjukvårdskostnaderna minskar.  
 
Detta var en lätt uppgift. Antibiotika är ett av 
det viktigaste verktygen vid sjukdom, och 
ändå köper man kött som produceras med 
överanvändning av antibiotika vilket i sin tur 



leder till minskad effektivitet av antibiotika. 
Möjligheten att sjukvården välja sida för 
uthålligt jordbruk och mer hälsosam mat har 
en enorm potential. Några av de kristna 
hälsovårdsorganisationerna har matpolicies 
som kommer att dra marknaden åt detta håll. 
 
Läkemedel 
 
Slutligen tittar vi på läkemedelsindustrin, för 
närvarande mer i Europa, men frågan 
kommer att växa i USA. Läkemedelsindustrin 
är enormt förorenande. Jag vet inte exakta 
siffrorna, men jag har förstått att 20 fat 
giftigt avfall bildas för varje fat läkemedel. 
Denna förorenande industri finns överallt, nu 
också i syd. När du får ditt piller har du ingen 
aning om vad för slags föroreningar under 
produktionen som detta piller orsakat. Och 
sedan har vi alla färdiga läkemedel som 
dumpas och sprids i miljön. De är biologiskt 
aktiva och hormonstörande och vi blir alla 
återigen exponerade för dem. Nu måste 
sjukvårdssektorn engageras för att 
transformera läkemedelsindustrin. Bli mer 
medveten och mer i linje med miljö-
strömningarna. Det skulle vara ett enormt 
bidrag.  
 
Detta är hur vi utvecklats under våra nio år. 
Från den första medvetenheten om dioxiner 
till att få hela sjukvårdssektorn att bli en 
ledande organisation för uthållighet och en 
ledstjärna i arbetet för en giftfri framtid. 
 
Vad är läkarnas roll? 
 
Läkare är en av de grupper som samhället 
har störst förtroende för. Om läkare kan 
förmås bli företrädare för försiktighets-
principen och använda säkrare material i 

sjukvården och i samhället så skulle det ha 
en stor påverkan. I USA när vi ville minska 
rökningen var det en naturlig sak att få läkare 
sluta röka och sedan börja tala om riskerna 
med rökning.  
 
Om vi vill avgifta vårt samhälle behöver vi få 
läkare att förstå hur de kan bli en del av 
denna lösning inom sin egen verksamhet, 
inom hälsovården, och de kan informera 
människor om hur de kan avgifta sina hem, 
sina skolor, sina arbetsplatser. De behöver 
förstå sambanden med marknaden och att 
det är möjligt, de kan tom. bli bättre 
praktiker.  
 
När läkare möter barn och ställer diagnosen 
astma kan de fråga ”Bor du nära en 
förbränningsanläggning? Använder ni giftiga 
rengöringsmedel hemma? Går det 
dieselbussar utanför huset?” Vi behöver få 
läkare att ställa diagnos med hänsyn till de 
toxiska exponeringar som vi alla utsätts för. 
De behöver utbildas så att de förstår de nya 
sjukdomar som uppstår pga kemikalierna.  
 
Och slutligen, läkare skulle kunna ha en 
enorm påverkan globalt som stöd för en 
giftfri framtid, i politiken och genom sina 
handlingar. 
 
Läkare förskriver läkemedel. Då handlar 
det inte bara om det avfall som bildas 
under tillverkningen utan också om vad 
som lämnar våra kroppar. Vad är 
läkarnas roll? 
 
Jag tror att det krävs ett starkt politiskt skifte 
för att få läkare vilja förändra. Idag är de 
villiga agenter för läkemedelsindustrin 
eftersom de pushar för deras produkter utan 

att vara så kritiska som de skulle behöva 
vara. Det behövs en revolution. Man måste 
titta på alternativa läkemedel, alternativa 
behandlingar där man tar hänsyn till 
försiktighetsprincipen, att söka efter 
interventioner där läkemedel inte behövs. 
Läkemedel ska vara det sista som tas till i 
interventionshierarkin, inte det första.  
 
Det finns mediciner som har betydligt mindre 
risker med färre biverkningar. Här på 
Sambhavna använder de ayurvediska 
mediciner för att behandla en mängd 
krämpor, och dessa läkemedel kan fungera 
lika bra utan alla västerländska mediciners 
toxiska sidoeffekter. Vi börjar lära oss om en 
vidare krets av interventioner som dagens 
pillerförskrivande läkare inte behärskar. 
 
Har läkemedelsindustrin köpt 
forskningen? Som den kemiska 
industrin?  
 
Jag tror att vad som håller på att hända är att 
på precis samma sätt som den kemiska 
industrin har förorenat forsknings-
institutionerna och lagstiftningen, för att hålla 
kvar sina produkter på marknaden, så har 
läkemedelsindustrin gjort samma sak. 
Läkarna är deras vitrockade förespråkare och 
manipulerade forskare för att visa att deras 
produkter är säkra.  
 
Förvånande nog var den starkaste 
opponenten mot försiktighetsprincipen C 
Everett Koop, f.d. försvarsöverläkare i USA. 
Han engagerades av den kemiska industrin 
för att opponera mot oss och fick in 
begreppet ”Health care without shame” på 
ledarsidan i Washington post. Han deltog i 
arbetet att ”rentvätta” ftalaterna. Men det 



visade sig att han använde dålig forskning, 
och han betalades av Schering Plough. Sedan 
hängdes han ut i New York Times för att vara 
hyrd. Detta händer hela tiden.  
 
Precis som vi behöver skära av banden 
mellan tillverkarna av medicinsk utrustning 
och den kemiska industrin så behöver vi 
skära av banden mellan sjukvårdsindustrin 
och läkemedelsindustrin. De har inte samma 
intressen. Sjukvårdssektorn har som syfte att 
bota människor, och läkemedelsindustrin att 
göra pengar. Så återigen, om vi kan få över 
sjukvårdspersonalen på vår sida i arbetet för 
ett friskt samhälle och en frisk planet, då kan 
vi utöva tryck på industrin att börja göra 
produkter som verkligen tjänar det allmänna. 
 
Vill du säga något om ditt intryck av 
Sverige? 
 
En erfarenhet från HCWH är att Sverige har 
varit som en fyrbåk i vår kamp. När vi har 
slagits mot lagar och byråkrati i USA om en 
massa giftiga ämnen inklusive PVC, upptäckte 
vi att Sverige redan tagit beslutet att dessa 
ämnen måste vi bara komma bort ifrån och 
sedan börjar man också börjar göra det. När 
vi presenterade information till FDA om 
ftalater fick vi reda på att Kemi redan gjort all 
denna forskning och att företagen stöttades 
att tillämpa försiktighetsprincipen.  
 
I USA är den officiella inställningen ”hur 
mycket exponering kan vi klara av? Hur högt 
kan vi sätta tröskeln?” I Sverige, både i 
myndigheterna och i samhället i stort har 
man ställt frågan ”Hur mycket exponering 
kan vi undvika?” vilket är ett helt annat sätt 
att närma sig frågan. Hur kan vi utbilda vår 

medborgare invånare och vårt näringsliv att 
börja efterfråga produkter som är säkrare?  
 
Detta är motsatsen mot vad som händer i 
USA. När vi upptäckte att USA hade högsta 
halterna av bromerade flamskyddsmedel i 
bröstmjölk så upptäckte vi att regeringen 
återigen valt den kemiska industrins sida och 
att de försökte säga att detta inte är något 
problem. Samtidigt hade Sverige bannlyst 
ämnena och kunde visa att halterna 
minskade i bröstmjölken.  
 
För varje fråga kan man se den starka 
kontrasten mellan USA där regeringen 
skyddar den kemiska industrin och Sverige 
där regeringen gör allvarliga försök att 
skydda människors hälsa. Sverige till och 
med stödjer sina nationella företag att sträva 
mot mer uthållig produktion. Detta är bra för 
ekonomin eftersom det stärker konkurrens-
kraften hos svenska företag att göra säkra 
produkter för en större europeisk marknad. 
Det har faktiskt varit chockerande att se 
detta. Och när vi har kämpat för en 
kemikaliereform som liknar REACH i Europa, 
så kan vi se svenska regeringen som ledande 
för de mest progressiva reformkraven.  
 
För oss som lever i ett förtryckande system, 
där industrin är inne i regeringen, är Sverige 
som det hägrande men ouppnåeliga  
Shangri-la. 
 
 
Vad kommer det sig att du är här i 
Bhopal? 
 
Jag är i Bhopal för att jag har arbetat med 
folket i Bhopal, försökt hjälpa dem till rättvisa 
och bot ända sedan den förskräckliga 

katastrofen 1984. Bhopal är för mig symbolen 
för kampen för miljö och jämlik hälsa idag. 
Det är den kemiska industrins Hiroshima, 
scenen för det mest grava våld. Följderna av 
katastrofen visar vad den kemiska industrin 
kan göra och vad regeringen kan göra.  
 
Vad som är så kraftfullt med Bhopal är att 
människor inte har gett upp. Trots att de är 
sjuka har de fortsatt att demonstrera, att 
slåss för rättvisa. De har tagit ansvar för sin 
egen hälsa och de har satt upp sin egen klinik 
för att erbjuda gratis sjukvård till de 
överlevande eftersom vare sig regeringen 
eller företaget tagit sitt ansvar och uppfyllt 
sina skyldigheter.  
 
Bhopal, och speciellt Sambhavna, 
representerar kampen för grundläggande 
mänskliga rättigheter på jorden idag. Man 
hävdar rätten att vara mänsklig, att ha 
värdighet och leva ett giftfritt liv. Kraften hos 
människorna slår tillbaka mot företaget som 
anser dem utbytbara.  
 
Om människor i Bhopal kan läka sig själva så 
är det en mycket kraftfull signal till resten av 
världen om hur vi kan undvika att begå 
självmord på grund av miljökrisen som 
omfattar jorden. Jag tänker fortsätta vara 
associerad med denna klinik och vara 
solidarisk med jordens människor i många 
decennier framåt. 
 
 
Health Care Without Harm  www.noharm.org 
 
CleanMed Europe  www.cleanmed.org 
 
Läs om Bhopal och Sambhavna på  
www.bhopal.org, www.bhopal.net 


