
REDAKTÖRENS  
RADER 
 
Våren har varit lång och härlig, åtmin-
stone här i östra Sverige. Eftersom vin-
tern var så kort så blev marken aldrig 
nerkyld. Redan före påsk, i april, kom 
de första vårblommorna. Ett par varma 
dagar har ofta avlösts av en kyligare 
period, vilket lett till tidig blomning 
och långa blomningstider. Nu råder se-
dan flera veckor meteorologisk som-
mar. De svenska jordgubbarna är här, 
två veckor tidigare än normalt. Denna 
midsommar blir det svårt att få ihop 
blommor till kransar och buketter att 
lägga under huvudkudden ... 
   Trots dessa som man kan tycka över-
tydliga tecken på en klimatförändring 
finns fortfarande tvivlare – eller kanske 
man ska säga förhoppningsfulla. Kan-
ske är det alltför svårt att tänka sig in i 
de förändringar allt fler av oss är över-
tygade om ska hända, och där vi i den-
na del av världen till stor del har skul-
den. Då är det lättare att hanka sig fast 
vid dem som förnekar faran. Man väl-
jer vad man vill tro på … Detta har un-
der våren belysts i ett par artiklar i Lä-
kartidningen. 
   Detta nummer av Nyhetsbrevet har 
ett varierande innehåll. Man kan grovt 

dela in dem i olika ämnesgrupper: kli-
matet, grön sjukvård, kärnkraft-
kärnvapen och mat. Jag är också glad 
att det finns en rad olika författare. Fle-
ra artiklar har jag läst på annat håll och 
sedan fått författarens tillstånd att pub-
licera dem i Nyhetsbrevet. För er som 
vill fördjupa er i olika ämnen rekom-
menderar jag att gå in på hemsidan 
www.dnsy.se/lfm. Där finns mycket 
information samlat. 
   Jag hade hoppats kunna inbjuda er 
alla till ett seminarium om läkemedel, 
hälsa och miljö i Almedalen i juli. Vi 
blev inbjuda av Läkarförbundet, och 
det hade verkligen varit ett steg framåt 
att få delta där. Tyvärr blev vi tvungna 
att tacka nej, då vi inte lyckades få ihop 
de föreläsare vi ansåg behövdes. Det är 
en svår tid för frivilligarbete, mitt i se-
mestertid. Men vi hoppas på fortsatt 
samarbete med Läkarförbundet, under 
andra former. 
   Läkarstämman har i år temat ”Miljö, 
hälsa och livsstil”. Men vi fick avslag 
på förslaget till symposium 
”Klimatförändring, kemikalier i miljön, 
kärnvapen. Hur möter vi de globala 
framtidsfrågorna?” som vi lade tillsam-
mans med SLMK (Svenska Läkare mot 
Kärnvapen). Eftersom LfM inte accep-
terats som associerad medlem till 
Svenska Läkaresällskapet så har vi inte 

möjlighet att själva ordna symposier 
och välja ämnen. 
   Däremot är ett annat evenemang i 
hamn: seminariet den 21.9 
”Klimatpolitikens ekonomiska utma-
ningar” tillsammans med Ekonomer 
och Ingenjörer för Miljön. Läs mer på 
www.dnsy.se/efm.  
   Vår ordförande befinner sig i Wien 
för att delta i ISDEs årsmöte och IN-
CHEs konferens om barn och miljö. 
Själv ska jag nu gå ut och fira Sveriges 
nationaldag med att protestera mot 
hanteringen av våra papperslösa med-
människor.  

Ingrid Eckerman 
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VILL DU FÅ MED-
DELANDEN MED  
E-BREV? 
 
För närvarande ligger registrerings-
möjligheten nere på hemsidan pga. 
spam-angrepp. Skicka ett brev till 
lfm@dnsy.se med namn, adress och 
e-adress så lägger vi dig i ett manu-
ellt register. 
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MAT FÖR LIVET 
2007 
 
Den 15 mars hade vi åter vårt uppskat-
tade seminarium ”Mat för livet”. 
Många av föreläsarna var desamma 
som 2006. De referaten återfinns på 
hemsidan www.dnsy.se/lfm och i Ny-
hetsbrevet  
 
Kommersiella aspekter på 
hållbar konsumtion 
 
Pia Lindeskog, numera chef för KF 
Konsument, talade denna gång ur ett 
konsument- och företagsperspektiv.  
Den prisdebatt vi haft i Sverige finns 
inte i andra nordiska länder. Den ensi-
diga prisfokuseringen vi har haft är 
speciell. Vi har lägre priser här än i 
Norge och Danmark. Man har helt tap-
pat bort att väga pris mot kvalitet. Mil-
jö är en viktig kvalitet. Inte bara pris-
undersökningar bör göras, även vi bör 
också väga pris mot kvalitet. 
   Ekonomiska spelregler avgör vad 
man gör och vad man inte gör. Idag 
betalar man inte för allt man använder. 
Priset på varor reflekterar inte priset för 
att producera varorna. T.ex. betalar inte 
transporterna sin egen miljöförstöring. 
Konkurrensen sker inte med kvalitet 
utan snarare med låga löner i andra de-
lar av världen. Klimatförändringarnas 
betydelse för den framtida livsmedels-
produktionen talar vi alldeles för lite 
om. 
   Företagen har insett att nu är det eko-
nomi det handlar om. Avgörande för 
denna insikt är dels den väderlek vi 
haft det senaste halvåret, dels Al Gores 
film och framträdande, dels Stern-
rapporten. Plötsligt sitter företagsledare 
och diskuterar strategier inför klimat-
förändringarna.  

   Vad är hållbar konsumtion? Enligt 
WHO-rapporter är lågt intag av frukt 
och grönt den sjätte största riskfaktorn 
för sjukdom och för tidig död i i-län-
der.  
   Hela livsmedelskedjan har enorm be-
tydelse för miljöpåverkan. Livsmedels-
hanteringen är en av våra stora miljö-
belastare. Den bryter ner ozonlagret, 
ökar växthuseffekten och försurningen, 
hotar den biologiska mångfalden, för-
giftar ekosystem, övergöder vattendrag 
och förbrukar ändliga resurser som kol, 
olja, och fosfor. Livsmedelskedjan står 
för 30 % av klimatpåverkan och djur-
uppfödning för 18 %. Livsmedelsked-
jan påverkar alla miljömål utom säker 
strålning. Menar vi allvar måste vi få 
till stånd en mer hållbar livsmedelspro-
duktion. 
   Pia har tidigare arbetat med att ta 
fram materialet Ät S.M.A.R.T: Större 
andel vegetabilier, Mindre ”tomma ka-
lorier”, Andelen ekologiskt ökar, Rätt 
kött och grönsaker samt Transportsnålt. 
Om alla åt så skulle klimatpåverkan, 

försurning, marknära ozon och använd-
ningen av kemiska bekämpningsmedel 
minska. Landskap, biologisk mångfald 
och åkermark skulle gynnas och areal-
behovet minska. Dessutom skulle vi 
vinna ett antal hälsovinster som mins-
kad risk för övervikt, hjärt- och kärl-
sjukdomar och cancersjukdomar, och 
näringsstatus skulle bli bättre.  
   Pia avslutade med att framhålla att 
KF/Coop har Sveriges största ekologis-
ka sortiment och är störst på nyckel-
hålsmärkta produkter. Dessutom har 
man under 2006 ökat försäljningen av 
rättvisemärkta produkter med 100 %. 
 
Är ekologiskt odlad mat bättre 
för hälsan? 
 
Lars O Dragsted, numera på Institut for 
Human Ernæring, Københavns Univer-
sitet, talade över detta ämne. Han ställ-
de tre frågor. 
 

Har maten olika innehåll av pestici-
der? 
Frågan tycks kunna besvaras med ja.  
I en amerikansk undersökning mätte 
man en restprodukt från pesticider i 
urin hos barn. De barn som huvud-
sakligen åt ekologiskt odlad mat hade 
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DITT NAMN VID  
BETALNING! 
 
Får du påminnelser att betala med-
lemsavgiften? Det kan bero på att 
ditt namn inte syns när avgiften kom-
mer in på LfMs postgirokonto. Detta 
är speciellt bekymmersamt då man 
använder överföringsfunktionen eller 
då en stor arbetsgivare gör inbetal-
ningen. Även vid betalning över 
bankgiro kan det fallera. 

(Forts. på sidan 3) 
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lägre halter än de som åt konventionellt 
odlad mat. Vissa av halterna överskred 
de gränsvärden som satts upp av EPA. 
I en annan undersökning fick barn som 
vanligen åt konventionellt odlad mat 
under fem dagar äta endast ekologisk 
mat. Under den perioden minskade 
halterna av vissa pesticidmetaboliter i 
urinen. 
 
Bildar ekologiska växter mera av 
egna ”bekämpningsmedel”?  
Ekologisk produktion är bl.a. Karak-
teriserad av frånvaro eller begränsad 
användning av gödsel, herbicider, 
fungicider och insekticider. Vår 
hypotes är därför, att växterna själva 
måste producera mera av en hel rad 
olika egna försvarsämnen för att 
anpassa sig. 
   Växter reagerar på ”stress”. Faktorer 
som angrepp av bakterier, svamp eller 
insekter, eller ändringar i solljus och 
näringsämnen, tvingar växterna att 
anpassa sig. Detta kan öka deras egen 
produktion av skyddande ämnen. Dessa 
ämnen kallas ”sekundära växtmeta-
boliter”. Flavonoider, som är poly-
fenoler, är med i denna grupp. De utgör 
ett försvar mot bakterier, svampar och 
insektsangrepp (Strack, 1997), de stabi-
liserar strukturen, ger blomman färg 
och hjälper växten att locka till sig in-
sekter för befruktning.  
   Flavonoidinnehållet varierer med 
växttyp, växtdel, sort, växtfas, säsong, 
mognad, ljus, klimat, livsmedelsfram-
ställning och bearbetning (Aherne & 
O’Brien, 2002). Forskningsresultaten 
är motsägelsefulla. I en undersökning 
av jordgubbar (tre sorter) fann man 
ingen skillnad mellan de konventionellt 
och de ekologiskt odlade (Häkkinen & 
Törrönen, 2000). I en annan under-
sökning av jordgubbar, björnbär och 

majs hittades högre 
värden av  phenoler i de 
ekologiskt odlade (Asami 
et al., 2000). I 
undersökningar av päron 
och persikor hittades 
också högre innehåll av 
flavonoider i de 
ekologiska (Carbonaro et 

al., 2002), medan man i 
en tredje undersökning av 
plommon hittade mest i 
de konventionella 
(Lombardi-Boccia, 2004). 

 
Finns andra skillnader? 
Man spekulerar också över om det kan 
finnas en skillnad i andra förhållanden, 
t.ex. sådana som beror på ändrad växt-
hastighet mm. 
   Nyttiga ämnen i ekomaten är närings-
ämnen som t.ex. fibrer och mikronär-
ingsämnen. Men frukt och grönt har en 
biologisk effekt ut över det som 
näringsämnena kan förklara. Detta 
kanske orsakas av växtsteroler, 
växternas försvarsämnen (”naturliga 
pesticider”), t.ex. polyfenoler, gluko-
sinolater, terpener, stilbener. 
Antioxidanta vitaminer är tocopheroler, 
vitamin C och pro-vitamin A-karo-
tener. Sekundära växtmetaboliter är 
quercetin, resveratrol, diallyldisulfid 
och lycopen. 
   En måltidsundersökning av skillnader 
i halten av flavonoider blev till i samar-
bete mellan Avdeling för Växtforsk-
ning, Risø, Institut for Human Närings-
lära vid KVL och Danmarks Fødevare-
forskning. Sexton frivilliga serverades 
under noggrant kontrollerade förhållan-
den i treveckorsperioder antingen kon-
ventionellt eller ekologiskt odlad mat. 
Mellan dessa perioder fick de under tre 
veckor äta sin vanliga kost.  
   I denna undersökning fanns en högre 
halt av flavonoider i ekologisk mat 
(som markör för sekundära metaboli-
ter). Utsöndringen av flavonoider hos 
deltagarna ökades också efter eko-
logisk mat (och det bildades nya!). Den 
”oxidativa stressen” ökades hos 
deltagarna under tiden med ekologisk 
mat. Man vet ännu inte om det har 
något som helst med hälsa att göra. 
 
Lars drog två slutsatser: 
• Det finns grund för att anta att 

ekologisk odlade växter har lägre 
vattenhalt och högre halter av 
sekundära metaboliter och fibrer. 

Detta beror givetvis på lägre växt-
hastighet och kan ha positiva hälso-
mässiga effekter. Det fattas under-
sökningar på hälsoeffekterna av 
detta. 

• Det är en mätbart lägre exponering 
för bekämpningsmedel om man äter 
ekologisk mat. Det finns ingen 
grund för att anta att detta har 
hälsomässiga effekter. 

 
Slutet på oljeåldern igen? 
Varför lyssna? 
 
Fredrik Lobelius, Uppsala universitet 
stod i begrepp att disputera på detta 
ämne. Han beskrev hur världens 
energikonsumtion från fossila bränslen 
stigit brant sedan 1960-talet. Peak oil 
eller oljetoppen är den tidpunkt då 
oljeproduktionen börjar avta, dvs. den 
globala oljeproduktionen har nått sitt 
maximum och efterfrågan överstiger 
utbudet. Redan 1949 påbörjade M. K. 
Hubbert debatten.  
   Gemensamma nämnare för tidigare 
oljekriser var att oljan kom från Mel-
lanöstern, att oljan inte nådde markna-
den och att media och vissa regeringar 
gick ut med larmet att oljan tar slut. 
   Idag vet vi att oljan inte tar slut. Men 
vi vet också att oljeproduktionen inom 
en snar framtid kommer att börja mins-
ka. Gigantfält är oljefält med stora åter-
stående reserver. De står för ett mycket 
litet antal fält men för mer än hälften 
av världens oljeproduktion. Sedan 1969 
har både antalet nyupptäckta gigantfält 
och storleken på dem successivt mins-
kat. Gigantfälten finns fr.a. i Mellanös-
tern och Venezuela. 
   Man räknar med 1,4 % ökning i efter-
frågan, enligt EIA (US) och IEA 
(OECD). Samtidigt avtar den existeran-
de produktionen med 3-8 %, enligt EIA 
(US), ExxonMobil och Saudi-Aramco. 
Det uppstår ett gap. Vad ska det fyllas 
med? 
   Investeringarna i prospektering och 
produktion har liksom oljepriset ökat 
under 2000-talet. Den årliga produktio-
nen ligger på oförändrad nivå, men det 
årliga reservtillskottet minskar. Med 
tanke på utbudet så kan inte ett högre 
oljepris bidra till att fylla gapet. 
   Även beträffande nya oljefält, djup-
vattenfält, oljesand etc kommer en  
peak att inträffa om 10 år. Om efterfrå-
gan fortsätter växa så kommer gapet att 
bli ännu större. 

(Forts. från sidan 2) 

(Forts. på sidan 4) 



    
 
Slutsatserna blir att de producerande 
regionerna kommer att nå en topp. 
OPEC och framförallt Mellanöstern 
blir en än större maktfaktor. Gigantfäl-
ten blir både färre till antal och mindre 
till storlek. Produktionen ersätts inte. 
Jättebolagen är inte räddningen. En 
fortsatt ökning av priset är att vänta. 
Men man kan fråga sig om råolja dyrt 
jämfört med en öl på krogen? 
   Fredrik ställer också frågan om detta 
är slutet på oljeåldern. Men oljan kom-
mer aldrig att ta slut, trots att den når 
en topp. När denna inträffar beror på 
efterfrågan, framtida prospektering och 
gigantfältens nedgång. Själv tror han 
det händer omkring 2010, dvs om tre 
år. Att vi ska lyssna nu beror på att vi 
idag lever under gigantfältens domi-
nans och talan. 

Ingrid Eckerman 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

   4 

0

20

40

60

80

100

120

140

1955 1965 1975 1985 1995 2005 2015 2025

D
a
g

li
g

 p
ro

d
u

k
ti

o
n

 (
m

il
jo

n
e
r 

fa
t 

p
e
r 

d
a
g

)

Framtida produktion
Avtagande produktion
Produktion

Dagens situation

GAP!

1,4% ökning i efterfrågan enligt 
EIA (US) och IEA (OECD)

3-8% avtagande i existerande 
produktion enligt EIA (US), 
ExxonMobil and Saudi-
Aramco

2003 är gapet 75 miljoner fat per dag = 8 Saudiarabien 

Efter en OH-presentationför HCWH 

av Robin Günther, FAIA 
 
Ett ekologiskt fotavtryck är ett verk-
tyg för resurshantering som mäter hur 
stor mark- och vattenarea en mänsklig 
population behöver för att producera 
de resurser som den konsumerar och 
absorbera avfall med aktuell teknik 
(Global Footprint Network 2006). 
   De globala landresurserna är unge-
fär 15 miljarder hektar. Av detta ut-
görs 30 % av skog, 23 % av betes-
mark, 13 % av odlad mark, 2 % av 
bebyggd mark och 32 % övrigt (is, 
berg, öken etc). Biokapaciteten, dvs 
den totala mängden produktiv yta av 
land och hav uppskattas till 11,2 mil-
jarder hektar (1 hektar = 10 000 kva-
dratmeter). Genomsnittlig tillgång av 
produktiv mark är 1,8 hektar per per-
son, men det globala genomsnittet av 
en människas fotavtryck är 2,2 hektar. 
Afghanistan leder den resurssnåla li-
gan med fotavtryck på 0,1 hektar/
person.  
   Dagens konsumtion av mat, träpro-
dukter och fossila bränslen uppskattas  
 
 
 
 

överskrida den globala kapaciteten 
med 30 %  
(www.globalfootprintnetwork.org) 
(bild 1).  
   Länder där befolkningen konsume-
rar mer biokapacitet än vad som pro-
duceras inom landets gränser är USA, 
Västeuropa, Japan, Sydkorea och 
Mellanöstern. Folkrika länder under 

”utveckling”, t.ex. Kina, Indien och 
östra Europa, producerar idag ungefär 
lika mycket som de konsumerar. I 
gles- (eller under-) befolkade länder 
som t.ex. de nordiska länderna, Kana-
da, Ryssland, Australien och Sydame-
rika produceras mer biokapacitet än 
den egna befolkningen konsumerar. 
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Bild 1. www.panda.org/2006 living planet report.ppt 

SJUKVÅRDENS EKOLOGISKA FOTAVTRYCK 

(Forts. på sidan 5) 

(Forts. från sidan 3) 
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Lions Gate Hospital 
För Lions Gate Hospital, Vancouver 
BC har man räknat ut att det med 
30%.K ekologiska fotavtrycket är 
2 841 hektar, men markytan som sjuk-
huset förfogar över är endast 3,95 hek-
tar. Fotavtrycket är alltså 719 ggr större 
än den yta som täcks av sjukhuset! Det 
är betydligt mer än för Vancouver stad 
vars fotavtryck är 180 ggr större än sta-
dens markyta. Av sjukhusets fotavtryck 
står energiavtrycket för 2 393 hektar 
och byggnadsmaterialet för 144 hektar. 
 
 
 

NHS 
För den brittiska sjukvårdsorganisatio-
nen NHS har man räknat ut att fotav-
trycket är 150 gånger större än mark-
ytan den disponerar. Produkter, avfall, 
transporter och energi står för 96 % av 
fotavtrycket (bild 2). När fotavtryck 
från produkter och avfall läggs sam-
man blir de betydligt större än konsum-
tionen (bild 3). Koldioxid utgör 99,6 % 
av den totala mängden utsläpp till luf-
ten när den sjukhusgenererade trafiken 
räknas in. Maten baseras till 83 % på 
djur och till 17 % på mindre resurskrä-
vande vegetabilier. NHS bidrag till 
Storbritanniens fotavtryck/person är    
2 %. Dock är kemikalier inte med i 
denna uträkning.  
 

Gröna sjukhus  
Man har nu börjat tänka ”koldioxid-
neutralt sjukhus”. Det kräver nya me-
kaniska system, små golvytor med 
dagsljusinsläpp och naturlig ventila-
tion. Det måste vara energieffektivt 
och baseras på grön energi.  
   Providence Health System’s New-
berg Medical Center är den första sjuk-
husbyggnaden i USA som uteslutande 
använder sig av vindenergi.  
   En grön sjukvård är koldioxidneutral, 
producerar inget avfall, är fri från lång-
livade bioackumulerande gifter, vatten-
balanserad. För att nå dit måste man ta 
hänsyn till vatten, utformning av bygg-
nader, mat, transporter, produkter och 
avfall samt energi. 

Ingrid Eckerman 

 

(Forts. från sidan 4) 
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Bild 2. Komponenterna i NHS 

fotavtryck 

Bild 3. NHS: Ekologiska fotavtryck av produkter och avfall, jämfört 

med konsumtion i ton 

 
 

KVICKSILVERFRIA 
SJUKHUS I DELHI 
 
   En av de organisationer som ingår i 
HCWH är Toxics Link i Indien. De ar-
betar bl.a. med stöd från svenska 
SIDA. Förutom giftfri sjukvård arbetar 
de även med avfallshantering och ren 
industri. Kvicksilver är ett av de ämnen 
man har särskilt fokus på. På två sjuk-

hus har man uppmätt halter av kvick-
silver i luft som ligger bra mycket över 
amerikanska gränsvärden. Detta gäller 
även förlossnings- och barnklinker. 
   Eftersom jag ändå passerade Delhi på 
väg hem från Bhopal erbjöd jag mina 
tjänster. Man ordnade då raskt en 
workshop om kvicksilver och sjukvård. 
Med hjälp av mina egna erfarenheter 
och material från Kemi & Miljö förbe-
redde jag en presentation. 
   Workshopen, där läkare och andra 
från 3-4 sjukhus deltog, ägde rum på St 
Stephens sjukhus är ett av de äldsta i 
Delhi, 120 år gammalt, med 1200 an-
ställda.  
   Sedan 2002 har man arbetat på St  
Stephens sjukhus med att få bort kvick-
silvret. Barnläkaren Ann Mathew är 
ansvarig för detta arbete. 

   För att få en uppfattning om proble-
mets storlek bad man sjuksköterskorna 
att varje gång en termometer gick sön-
der samla ihop kvicksilvret och lägga 
det i en burk med vatten. Det visade sig 
att ungefär två termometrar per säng 
och år gick sönder. Burkarna lagras än, 
man vet inte vad man ska göra med 
dem … 
   Svårigheter när det gäller ”kvick-
silverfritt sjukhus” är flera. På intensi-
ven åker aneroida blodtrycksmätare 
runt i verksamheten, de blir utsatta för 
stötar, och det är svårt att upprätthålla 
en systematisk kalibrering. Digitala 
termometrar ”försvinner”, de är attrak-
tiva för medelklasspatienterna som 
förstår värdet av att mäta temperaturen 
med termometer. Kostnaderna för bat-

(Forts på sid 6) 
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terierna tillkommer, och batterierna 
måste omhändertas. Lagstiftning sak-
nas helt på detta område. Vad ska man 
göra med hopsamlat kvicksilver? 
   Inspirerad av termometerinsamling-
en sade jag: Låt alla deltagande sjuk-
hus samla ihop sitt kvicksilver under 
ett år. Gå sedan upp till regeringen och 
dumpa allt kvicksilver på deras bord, 
samtidigt som ni talar om hur giftigt 
det är. Man måste ta till drastiska och 
talande metoder i ett korrumperat och 
demokratiskt land som Indien! 
   Stämningen var god, och jag är sä-

ker på att om jag 
kommer tillbaka 
nästa år så har 

arbetet tagit ytterli-
gare steg framåt. 

 
 
 

Ingrid Eckerman 
 

 
 

KLIMATFÖRÄND-
RINGARNA:  
ÅTGÄRDER FRÅN 
ALLA HÅLL BEHÖVS 
 
De tilltagande klimatförändringarna 
har fått mycket stor uppmärksamhet 
det senaste halvåret och det med rätta. 
Den fattigaste delen av världen kom-
mer att drabbas hårdast av den tillta-
gande växthuseffekten. Enligt bl.a. den 
s.k. Stern-rapporten är det mest ekono-
miskt att omgående vidta kraftfulla åt-
gärder. Kostnaderna kommer annars att 
i slutändan bli betydligt högre.  
   Det är första gången i jordens historia 
(5 miljarder år) som en art påverkar det 
globala klimatet. Vi riskerar följande 
mycket allvarliga effekter: 
• Korallreven dör ut 
• Regnskogarna går under 
• Massutrotning av växt- och djurar-

ter  
• Befolkade landområden som över-

svämmas 
• Avsmältning av jordens glaciärer 

med minskad tillgång på dricksvat-
ten och  sötvatten för bevattning för 
en stor del av jordens befolkning.    

• Fler perioder med extremt väder 
   Ovanstående konsekvenser av den 
tilltagande växthuseffekten ökar risken 
för krig och undernäring.  
   I värsta fall accelererar uppvärmning-

en av sig själv. Det finns tre anledning-
ar till detta: Att isområden som idag 
reflekterar solens strålar tillbaks ut ur 
atmosfären minskar i omfattning, öka-
de utsläpp av den potenta växthusgasen 
metan från bl a den sibiriska tundran 
och ett stort nettotillskott av koldioxid 
från döende regnskog.  
   Det står klart att utsläppen av växt-
husgaser, där koldioxiden är domine-
rande, måste minska påtagligt. Det 
krävs att såväl lagstiftare, företag som 
enskilda människor tar sitt ansvar.  
   Transporterna står för en mycket stor 
del av koldioxidutsläppen och det ur 
miljösynpunkt i särklass sämsta sättet 
att transporteras är med flyg.  
   Låt oss därför ta flyget som exempel 
för hur insatser kan göras från olika 
håll. Enskilda människor kan ställa sig 
följande frågor: Är det rimligt att flyga 
till alperna för att åka skidor istället för 
att ta tåget till svenska fjällen? Är det 
rimligt att folk åker på weekendresor 
till New York? Är det rimligt att flyga 
mellan Stockholm och Göteborg istäl-
let för att ta tåget?  
   Företag och andra organisationer kan 
ställa sig följande frågor: Är det rimligt 
att vi förlägger konferenser så att delta-
garna måste flyga? Går det i stor ut-
sträckning att ersätta internationella 
möten med videokonferenser?  
   Vidare kan lagstiftare fundera över:  
Är det rimligt att flygbränslet p.g.a.  

skattebefrielse är mycket billigare än 
bensin? Kanske kan vi i likhet med to-
baksprodukter införa varningstexter vid 
annonsering av flygresor? I varnings-
texten kan framgå hur stora koldioxid-
utsläpp resenären ifråga bidrar med ge-
nom resan samt att resan är skadlig för 
jordens miljö.  
   Slutligen bör såväl enskilda männi-
skor, lagstiftare samt organisationer 
och företag beakta att de flygresor som 
ändå företas bör kompenseras med in-
köp av utsläppsrätter för koldioxid eller 
motsvarande. 
   Exempel på andra möjliga positiva 
förändringar: 
• Enskilda individer och organisatio-

ner bör inte teckna avtal med el-
leverantörer som utvinner energi ur 
olja eller kol.  

• Minskade koldioxidutsläpp genom 
utsläppsrätter  

• Miljöcertifiering av varor och tjäns-
ter 

• Miljöbistånd från västvärlden till 
länder som Indien och Kina så att 
inte de bygger upp sin tillväxt med 
ökade energimängder från kol och 
olja  

• Utbyggnad av förnybara energikäl-
lor 
Gustav Ullenhag, Läkare för Miljön 

(LfM)  

gustav.ullenhag@onkologi.uu.se 

(Forts. från sidan 5) 
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KLIMATPOLITIK FÖR 
ÖVERLEVNAD 
 
Artikeln tidigare publicerad i Miljöma-

gasinet 2.3.2007 
 
Vad är en rimlig och meningsfull kli-
matpolitik?  Frågan behöver diskuteras 
på allvar. Politikerna vill helst inte ta i 
dessa svåra, långsiktiga frågor, men 
tvingas kanske. EU-kommissionen har 
kommit med sitt förslag om 20 % 
minskning av koldioxidutsläppen till 
2020 (från nivån 1990). Från svensk 
sida talas om att sätta målet 30 % för 
Sverige och för EU. Detta är långt från 
vad som skulle behövas om vi skall 
undvika en katastrofal uppvärmning av 
jordatmosfären. 
   Jag vill rekommendera alla intresse-
rade att läsa George Monbiots bok 
Heat. How to stop the planet burning 
(2006). Monbiot ställer de viktiga frå-
gorna. Hur mycket måste vi minska 
våra utsläpp av växthusgaser? Vad är 
den globala, ekologiska gränsen, som 
inte får överskridas? Han finner att det 
handlar om en minskning med ca 90 % 
till 2030 i de rika länderna. Monbiot 
vill visa att detta faktiskt är möjligt att 
genomföra med klok samhällsplane-
ring, teknikutveckling och livsstilsför-
ändringar – och utan försämrad lev-
nadsstandard. Men förutsättningen en-
ligt Monbiot är att vi skapar en global 
och nationell ransonering för utsläpp 
av koldioxid. Han skisserar hur ett så-
dant system skulle se ut.  
   Utgångspunkten är en maximal gräns 
för globala utsläpp där jordens upp-
värmning inte överstiger en kritisk 
nivå. Denna mängd koldioxid fördelas 
mellan alla människor som beräknas 
leva på jorden vid en viss tid. Varje 
land får därefter en andel motsvarande 
befolkningen. I länderna får medbor-
garna utsläppsrätter som man kan an-
vända för energi till att värma bostäder 

och till transporter, företag tilldelas ut-
släppsrätter som man kan handla med 
enligt vissa regler, en del går till of-
fentlig sektor.     
   Med ett sådant ransoneringssystem 
skulle man få en ny form av valuta, 
”carbon units” eller ”icecaps” som 
Monbiot kallar dem. Individer och fö-
retag väljer hur man använder sina kol-
dioxidransoner. Man kan köpa och säl-
ja utsläppsrätter. Detta är, som Andreas 
Malm säger i en DN-artikel om klimat-
politik 13 november 2006, en genial 
kombination av kristidsransonering och 
marknadsekonomi. Det väsentliga är 
att vi i industriländerna tvingas leva 
inom tydliga gränser som förhindrar en 
hotande miljökatastrof. Ett system som 
sätter globala gränser och fördelar ut-
släppsrätter rättvist behövs om vi skall 
klara utmaningen, menar Monbiot. 
Kina och USA måste delta, liksom alla 
andra länder – om inte blir det ganska 
meningslöst vad vi gör i Europa. 
   Monbiot vill visa med sin bok att det 
går att minska med 90 % till 2030 i ett 
industriland som Storbritannien. Han 
prövar alla möjligheter inom olika sek-
torer, bostäder, husbyggnad, energi, 
transporter och handel. Några lösningar 
är svåra – även för honom själv – att 
acceptera. Han har blivit övertygad att 
vi måste satsa även på kol med återfö-
ring av koldioxiden till bergrum där 
den kan inneslutas. Detta skulle bli 
möjligt i stor skala relativt snart. Han 
ser det som ett nödvändigt alternativ 
trots andra miljöskador som kolbryt-
ning innebär.  
   När det gäller bostadssektorn ser han 
stora möjligheter att minska kolioxid-
utsläppen genom miljöförbättringar 
och alternativ energi för uppvärmning. 
Särskilt bergvärme men även sol- och 
vindenergi kan byggas ut. Bioenergi 
har mindre möjligheter i ett land där 
skog och jordbruksmark sätter snäva 
gränser. Sedan vill han ha ett reforme-
rat elnät där det även finns ”mikronät” 

för lokal, alternativ energi. Detta är en 
teknisk diskussion, som är svår att följa 
för en lekman.  
   I transportsektorn finns stora möjlig-
heter att sänka koldioxidutsläppen radi-
kalt. Alla kan se hur ineffektivt trans-
portsektorn fungerar idag. Det finns 
tekniska och ekonomiska lösningar. 
Hindren är politiska och i grunden psy-
kologiska, menar Monbiot. Det gäller 
att ifrågasätta privatbilismen som livs-
stil och framtidsmodell. Han är mycket 
kritisk mot EUs planer att utveckla bio-
energi som motorbränsle. Eftersom 
jordbruksmarken i Europa inte räcker 
till för detta kommer vi att fortsätta im-
portera palmolja från Asien och etanol 
från Brasilien. I båda fallen leder detta 
till förstöring av regnskog och till svåra 
klimateffekter.    
   Inom flygsektorn är det ännu svårare 
att minska utsläppen. Här är klimatef-
fekterna mycket allvarliga, särskilt av 
jetplan på hög höjd och alternativa 

Nyhetsbrev för Läkare för Miljön 2-3/2007  

KLIMATPOLITIKENS EKONOMISKA UTMANINGAR 
 
Seminarium tillsammans med Ekonomer och Ingenjörer för Miljön den 21 september 2007 
på Naturhistoriska Riksmuseet, kl 9-16.30. Anmälan senast 5 september till  
bohlin@shell.linux.se. 

George Monbiot 

(Forts. på sid 8) 
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bränslen kan inte användas. Det blir 
nödvändigt att minska flygtrafiken ra-
dikalt. Semesterresor och shoppingre-
sor med flyg blir ohållbart. Flyget kan 
inte expandera och vi bör få ett morato-
rium för bygget av nya landningsbanor. 
Detta blir svårt. Men, säger Monbiot, 
det är inte så att vår civilisation står och 
faller med obegränsade flygresor.  
   Andra stora reformer bör genomföras 
inom handel och varudistribution, me-
nar Monbiot. Stora köpcentra utanför 
städerna med växande biltrafik blir 
ohållbara. Mycket av denna handel kan 
ske över nätet med effektiv hemkörning 
av varor. Närbutiker och lokal livsme-
delsproduktion kan utvecklas.  
   Detta är några viktiga konsekvenser 
av en seriös klimatpolitik. Förändring-
arna skulle tvingas fram av ett ranso-
neringssystem, som sätter tydliga grän-
ser för koldioxidutsläppen för länder, 
företag och individer. Hur ser man i 
miljörörelsen på Monbiots idéer och 
förslag? Vill man verka för ett klimat-
politiskt ransoneringssystem såsom 
Monbiot skisserar? Är detta realistiskt? 
Är det vår enda möjlighet att förhindra 
en global miljökatastrof? 

Fil.lic. Mats Kihlberg 
mats.kihlberg@stockholm.bonet.se  

 

Artikeln har varit publicerad i Södra 

Afrika 1/2007 

Läs mer: www.afrikagrupperna.se 
 
Temperaturen på jorden ökar och stora 
områden kan bli öken. Enligt FN:s kli-

matpanel bidrar människan till detta, 
inte minst genom användning av kol, 
gas och olja som har niodubblats sedan 
1961.   
 
Globala uppvärmningen 
Redan vid klimatmötet i Nairobi i no-
vember förra året presenterade ledande 
brittiska klimatexperter från Hadley 

Centre for Climate Prediction and Re-

search en rapport om jorden, den glo-
bala uppvärmningen och framtiden. 
Där säger de att, om inga åtgärder sätts 
in, en tredjedel av planeten kommer att 
vara öken år 2100. Dessutom kommer 
torka att sprida sig över jordklotets hal-
va landmassa, göra jordbruk i praktiken 
omöjligt på en tredjedel av planeten 
och hota miljoner människor till livet. 
Som jämförelsen kan man nämna att 
under de senaste femtio åren har en 
procent av jorden drabbats av extrem 
torka. Prognoserna baseras på hur regn 
och temperaturer har varierat historiskt 
sedan 1950-talet. Vissa aspekter har 
inte räknats in så forskarna fruktar att 
de kanske tagit till i 
underkant!  
 

Fattiga drabbas 
värst 
Men det står helt 
klart, menar de, att 
det blir de fattiga län-
dernas fattiga invåna-
re som drabbas värst. 
Afrika producerar 
bara 10 procent av de 
globala växthusgaser-
na, men är den konti-
nent som kommer att 

få genomlida de värsta konsekvenserna 
av en global uppvärmning. Två tredje-
delar av kontinenten är redan öken eller 
torra områden. Av jordbruksmarken i 
de senare har över hälften försämrats 
av återkommande torka. Enligt FN bi-
drar dessutom fattigdom till överutnytt-
jande av mark och när marken sedan 
blir omöjlig att odla på tvingas männi-
skor ge sig iväg. Småjordbruk i Afrika 
producerar det mesta av kontinentens 
mat och står för sjuttio procent av ar-
betstillfällena så länge nederbörden är 

regelbunden. 
   Med torrare klimat blir det svårt, kan-
ske omöjligt, att få tillgång till rent vat-
ten, att odla livsmedel och hålla boska-
pen vid liv. Hundratals miljoner männi-
skor på jorden kämpar redan idag för 
att klara livhanken, över 800 miljoner 
är undernärda, 1,6 miljoner barn under 
fem år dör årligen till följd av förorenat 
vatten. Den minsta försämring av livs-
villkoren kan vara rena dödsdomen för 
hela samfälligheter. Detta kan komma 
att leda till migration i en skala vi ald-
rig sett förut. 
   Redan en grad högre temperatur kan 
minska skördar med 10 procent. Olika 
prognoser talar om 1,4 till över 6 gra-
ders ökning det närmaste seklet. Myck-
et tyder på att uppvärmningen blir 
högst runt Saharas kanter, i länder som 
Tchad, Niger, Eritrea, Etiopien och i 
södra Afrikas inland, i länder som 
Rwanda och Burundi. 
   Afrikanska länder har länge varit 
medvetna om hotet om ökenspridning. 
Därför drev de under 90-talet arbetet 
för en internationell konvention för att 
förhindra ökenspridning. Den trädde i 
kraft 1996. Över hälften av länderna i 

(Forts. från sidan 7) 
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DISPUTATION OM 
TJERNOBYL 

 
Den 4 juni 
disputerade 
vår medlem 
Martin Ton-
del vid Lin-
köpings uni-
verstitet. 
Titeln på 
avhandling-
en är Malig-
nancies in 
Sweden after 
the Cherno-
byl accident 

in 1986”. Slutsatsen är att det finns 
stöd för ett orsakssamband mellan 
nedfallet av cecium 137 efter Tjer-
nobylkatastrofen och den ökade 
incidensen av cancer i norra  
Sverige. 

Martin Tondel 

TORKA, MIGRATION OCH VÅRT ANSVAR 
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Afrika har dessutom antagit nationella 
program som man försöker koppla 
ihop med fattigdomsbekämpning och 
investeringsplaner. 
  

Energiförbrukningen  
En avgörande fråga är vad vi ska göra 
åt energiförbrukningen. Sir Nicholas 
Stern ombads av brittiska regeringen 
att undersöka vilket sätt att avstyra kli-
matförändring som var ekonomiskt 
lämpligt. När han presenterade sin rap-
port hösten 2006 sågs den av många 
som avgörande för arbetet mot klimat-
förändringarna i världen. Stern menar 
att om vi inte agerar nu kommer det att 
få katastrofala följder för allt liv på jor-
den.  
Men miljöaktivister riktade starkt kri-
tik mot rapporten. De menar att rap-
portens rekommendationer för att 
minska utsläppen av koldioxid inte 
räcker. Den brittiska regeringen säger i 
dag, baserat på Sternrapporten, att man 
ska försöka påverka resten av världen 
så att utsläppen av koldioxid har mins-
kat med 30 procent år 2020 och med 
60 procent 2050. Kritikerna menar att 
det behövs mer drastiska åtgärder än 
så.  
   I september förra året släppte Tyn-

dall Centre for Climate Change Rese-

arch en rapport där författarna menar 
att det behövs en 90-procentig minsk-
ning av utsläppen till år 2050.  
Professor George Monbiot, å sin sida, 
säger att temperaturen inte får stiga till 
den kritiska punkten två grader över 
förindustriella nivåer, att vi måste för-
hindra att jorden och klimatet blir tor-
rare. Det enda sättet att förhindra det, 
menar han i boken Heat, är att vi i de 
rika länderna sänker våra utsläpp av 
växthusgaser med 90 procent till år 
2030. Ett sätt är att sluta flyga. Med 
rivstart nu! 
 

Koldioxidhandeln 
Enligt Världsbanken har värdet av den 
globala koldioxidhandeln dubblerats 
från 11 miljarder 2005 till 21,5 miljar-
der 2006 och samtidigt har koldioxid-
utsläppen ökat. Därför kritiseras Stern-
rapporten också för att den förordar 
handel med koldioxid istället för att 
föreslå att utsläpp skattebeläggs. Han-
deln ses som både ineffektiv och orätt-
vis när den ges till industrier i Nord 
som tillåts att fortsätta släppa ut koldi-

oxid som vanligt. Detta saktar ned den 
sociala och teknologiska utveckling av 
alternativa energisystem som är nöd-
vändig för att kunna hantera den glo-
bala uppvärmningen. Med andra ord, 
handeln förlänger världens beroende 
av olja, kol och gas. Sternrapporten är, 
menar man, alltför ekonomisk och tar 
inte hänsyn till människors liv och  
hälsa.  

Kerstin Bjurman, Mari Dahl  

Adolfsson 

kerstin.bjurman@afrikagrupperna.se 

 

ATT FÖREBYGGA 
ELLER ANPASSA 
 
Artikeln har varit publicerad i Södra 

Afrika 1/2007 

Läs mer: www.afrikagrupperna.se 
 
Den globala uppvärmningen kommer, 
enligt en rad modellberäkningar, under 
det närmaste seklet att slå hårdast mot 
Afrika, i värsta fall kanske med en höj-
ning på 6 grader. Det stora problemet 
blir, enligt många forskare, tempera-
turhöjningens hydrologiska följder.  
 
Vattenbrist 
De förutspår torka, översvämningar, 
uttorkade jordar och störda ekosystem, 
stranderosion, orkaner, tömda floder, 
ökenspridning och total oförutsägbar-
het om var och när det kommer att fin-
nas vatten.  
   Redan idag är brist på vatten ett stort 
problem för över en miljard människor 
på vår jord. Utan vatten kan vi inte 
leva och inget kan ersätta vatten. Men 
vatten kan inte, som olja, ta slut. Det är 
en resurs som ständigt förnyas och re-
nas genom avdunstning och regn. Där-
för riktas nu mycket forskning in på 
hur man ska bäst kunna förvalta vatten 
så att det går i samklang med den na-
turliga cykeln. 
   Det gäller särskilt jordbruket. Nyli-
gen drog internationella jordbruksfors-
kare vid 15 olika institutioner igång 
arbete för att titta på jordbrukets roll 
för att minska utsläpp av växthusgaser, 
inte minst djurhållning och köttindustri 
är stora bovar i detta sammanhang. 
Man ska även ta fram grödor som är 
tåliga mot hetta, torka, salt och vatten-
sjuka samt utforma effektivare od-
lingstekniker så att fattiga bönder kan 
odla även på utarmad jord och med 
minskande vattentillgångar.  
  
Ny grön revolution  
Enligt professor Malin Falkenmark på 
Stockholm International Water Institu-

te använder länder i Syd 70-90 procent 
av det tillgängliga sötvattnet för jord-
bruket. Hon gör skillnad på blått vat-
ten, som är grundvatten, vatten i floder 
och sjöar, och grönt vatten, som är 
markfuktighet och avdunstning. Detta 
är volymmässigt större än det blå vatt-
net och i fattiga, torra länder utgör det 

(Forts. från sidan 8) 
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Förebud om förändringar är ökad 
spridning av sjukdomar som mala-
ria, tidigare vår, ändrade områden 
för djur och växter och förändring-
ar i deras antal, blekning av korall-
rev, störtregn, tunga snöfall och 
översvämningar, torka, bränder. 
Direkta tecken på förändring mot 
varmare global temperatur är vär-
meböljor och perioder med ovan-
ligt varmt väder, uppvärmning av 
haven, översvämningar i kustom-
råden, smältande glaciärer, upp-
värmning av Arktis och Antarktis. 

 

Några rapporterade förändring-
ar: 
Världshaven har blivit varmare 
under de senaste 35-45 åren, från 
0,31 grad i de översta 300 metrar-
na ner till 0,06 på 3 000 meters 
djup. 
Afrika: Medeltemperaturen på 
kontinenten har stigit med nästan 
0,5 grad under det senaste århund-
radet och de fem varmaste åren 
har alla inträffat sedan 1988. 
I södra Afrika var 1985-1995 det 
varmaste och torraste decenniet 
som någonsin rapporterats.  
Senegal: havsnivån stiger.  
Tchadsjön: ytan har minskat från 
25 000 km2 1963 till 1,350 km2. 
Kenya och Tanzania: 92 procent 
av snö och is på Lewisglaciären är 
borta. Kilimanjaro beräknas vara 
snöfritt om cirka 13 år. Ökad 
spridning av malaria till nya områ-
den. 
Kusterna: I Kenya, Seychellerna, 
Reunion, Mauritius, Somalia, Ma-
dagaskar bleknar korallreven.  
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80 procent av vattenmängden. Det är 
nödvändigt att börja använda detta 
osynliga gröna vatten mer effektivt. 
   – Kasta bort plogen, säger Johan 
Rockström vid Stockholm Environment 

Institute, för när man plöjer avdunstar 
vattnet. Det behövs andra sätt att odla i 
Afrika, nya tekniker och det behövs 
andra, mer torktåliga, grödor. Det be-

hövs en ny grön revolution. Men inte 
som den på 1970-talet i Asien som har 
lett till sjunkande grundvattennivåer 
och försaltning av bevattnad jordbruks-
mark.  
   Även städer hotas av försaltning. 
Åtta av världens tio största städer lig-
ger vid havet där saltvatten sugs in i 
marken när sötvattnet minskar. Allt ef-
tersom havsnivåerna höjs kommer det-
ta att accelerera. Under de senaste 100 
åren har höjningen rört sig runt två mm 
per år. Det blir mer i framtiden, hur 
mycket kan ingen säkert säga. FN:s kli-
matpanel håller sig till under en meter 
inom detta århundrade men de värsta 
prognoserna indikerar upp till sex me-
ter högre havsnivå! Vad kommer det 
att innebära för de över tjugo procent 
av jordens befolkning som bor inom 30 
km från kusten? 
 
Vem bestämmer? 
På FN:s stora miljömöte i Nairobi i no-
vember var meningarna delade om vad 
som bör göras. Nord pratade mer om 
åtgärder för att avvärja hotet, som 
vindkraftverk och ny teknik. Länderna 

i Syd, å sin sida, vill redan nu anpassa 
verkligheten och ta itu med pågående 
försämringar. Ett exempel kan vara att 
bygga skydd mot havet för att hindra 
stranderosionen i Senegal, Kenya, Tan-
zania och Moçambique som har upp-
märksammats i många år. Detta påmin-
ner om aidsdiskussionen om man ska 
förebygga eller bota. Men det handlar 
om människor i olika situationer som 
alla har rätt till livet, idag och i mor-
gon, och det självklara är naturligtvis 
att man måste satsa på både och. 
   Frågan är förstås vem som sitter på 
pengarna för arbetet och som därmed 
kan styra det i viss riktning. Debatt på-
går om vem som ska leda Climate 

Change Adaptation Fund, som speci-
fikt ska stötta svaga länder och som ska 
finansieras av Clean Development Me-

chanism. Många länder i Syd vill inte 
att den ska knytas till Global Environ-

ment Facility i Washington på grund av 
den starka kopplingen till Världsban-
ken.  
   Hur ska det gå? 

Kerstin Bjurman 

kerstin.bjurman@afrikagrupperna.se 
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Rapport för Radio Tuff, Tyresö U-lands 

och Fredsförenings sändningar, april 

2007 
 
Att åka till Hiroshima gav mig en 
märklig déja vu känsla från mitt besök i 
den lilla tyska staden Pforzheim. Pforz-
heim var en av de städer som brand-
bombades av de allierade under 2:a 
världskriget. Bombangreppet var så 
förödande att hela staden utplånades 
och 20 000 av dess befolkning kreme-
rades, de flesta av dem kvinnor och 
barn. När de överlevande efteråt såg sin 
stad fanns endast aska och ruiner kvar. 
Så lite återstod att man fick rådet att 
bara lämna allt. Ändå började de över-
levande med återuppbyggnaden och nu 
står där en ny stad, vibrerande av liv. 
 
Hiroshima har rest sig ur askan 
   På samma sätt har Hiroshima rest sig 
ur askan. När man anländer till tågsta-
tionen möts man direkt av shoppingal-
lerior och pachinko-palats, Japans ver-
sion av spelhallar. Spårvagnar står redo 
att forsla besökare runt staden och 
överallt är folk i rörelse, skrattandes, 

småjoggandes, männen ofta i kostymer 
medan kvinnorna har korta kjolar och 
knähöga stövlar. 
   Ändå finns det mycket som varslar 
om stadens historia. Överallt i staden 
finns små monument, ofta resta av fa-
milj, vänner och grannar, över dem 
man sörjer och saknar efter atombom-
ben. I mitten av staden står The Atomic 
Dome, atomkupolen, en av de få bygg-
nader som klarade smällen som förinta-
de staden tillsammans med hälften av 
dess invånare. Byggnaden är bara ett 
skelett och är en skrämmande påmin-
nelse om bombens förstörelseverkan. 
Står man i den närbelägna fredsparken 
och tittar på kupolen kan man då och då 
höra en klocka klämta i bakgrunden. 
Det är förbipasserande som klämtar i 
fredsklockan med förhoppningen att 
fredens klockor en dag ska ringa över 
hela jorden. 
 
Tusen papperstranor 
   Historien om den lilla flickan Sadako 
är välkänd för Radio Tuffs lyssnare, 
även om den berättas lite annorlunda 
här. Sadako var ett av de barnen som 

drabbades av cancer efter Hiroshima 
bombens strålning. När Sadako fick be-
skedet började hon vika papperstranor 
enligt en japansk legend som säger att 
den som viker tusen tranor kommer att 
bli frisk. Så starkt var hennes mod att 
när hon vikt tusen tranor utan tillfrisk-
nande, fortsatte hon oförväget. Efter de 
första tusen tranorna koncentrerade hon 
sig mer på kvalitet än på kvantitet. Tra-
norna, små konstverk i sig, blev mindre 
och mindre, snart var de så små att hon 
fick använda nålar för att vika dem. När 
Sadako slutligen avled av cancern var 
hon bara 12 år gammal. 
   Historien slutar inte där. När Sadakos 
klasskamrater fick höra om hennes 
bortgång började de att samla in pengar 
till ett monument över de barn som 
blev Hiroshima-bombens offer. Bar-
nens Fredsmonumentet, en liten flicka 
som håller en stor papperstrana över sitt 
huvud, står idag i fredsparken, bara en 
bit ifrån bombens nedslagsplats. Runt 
omkring monumentet, i stora glasskåp, 
hänger tusen och åter tusen tranor i 
långa girlanger. Tranorna har vikts av 

(Forts. på sidan 11) 
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skolbarn runt om i hela Japan och res-
ten av världen och skickats för att min-
nas den lilla flickans mod. 
   Tranorna återfinns också i resten av 
parken. De hänger runt halsen på den 
sköldpadda som utgör minnesmärket 
för de 2000 koreanska krigsfångar som  
offrades i attacken. De hänger också i 
ett bås vid den lilla kulle som befinner 
sig i fredsparkens västra del. Få andra 
besökare eller turister kommer dit, ef-
tersom den inte finns med i de flesta 
guideböcker och ser tämligen oansen-
lig ut. Ändå är det just där som benen 
och askan efter 10 000-tals av bombens 
offer ligger begravda. Att stå vid kullen 
ger en märklig känsla, eftersom man är 
i princip ensam med alla de 10 000-tals 
människor vars brott de var att bo i en 
stad som användes för att statuera ex-
empel i vad som kan säga vara kalla 
krigets början.  
 
Bakgrunden till bomben 
   I fredsparken finns också ett utmärkt 
museum som berättar bakgrunden till 
atombomben, stadens militära bak-
grund och mycket mer. Obehag-
ligt blir det när den amerikanske 
utrikesministern Byrne, samma 
person som senare skulle ligga 
bakom militärkuppen i Guate-
mala, beskriver en av orsakerna 
till bombningen: utan att kunna 
visa på en militär framgång med 
bombprojektet skulle det bli svårt att 
motivera de gigantiska ekonomiska ut-
läggen efter kriget. Än mer skrämman-
de är att man medvetet ville att civila 
skulle dö i attacken. Ingen förvarning 
till Japan gavs om vapnets existens, 
trots att man visste att japan redan för-
handlade med Sovjetunionen om kapi-
tulation. Ett av kriterierna för bombmål 
var också en minimistorlek på ytan – så 
att så många som möjligt skulle drab-
bas. 
   Ibland blir museet olidligt, som den 
pappa som inte kunde acceptera att 
hans lille son skulle begravas ensam, 
långt från hemmet. Istället begravde 
han pojken i trädgården tillsammans 
med hans favoritleksak, en trehjuling. 
20 år senare grävdes kvarlevorna upp 
för att läggas till vila i en familjegrav. 
Nu står trehjulingen, som i två decenni-
er var barnets enda sällskap utställt i 
Hiroshima-museet. 
   Hiroshima-museet stannar dock inte 
vid det egna lidandet, utan höjer blick-

en till resten av världen. En uppmaning 
går ut till alla som vill hitta sanningen 
om den egna historien – titta i grann-
ländernas skolböcker. Uppmärksamhet 
har också getts till stråloffer i resten av 
världen, från dem som arbetat i uran-
gruvor till dem som sysslat med under-
målig medicinsk utrustning. Det är 
också i Hiroshima-museets bibliotek 
jag hittar en utmärkt bok om utarmat 
uran. 
 
Glädjen i Nagasaki 
   Där sorgen över bomben tycks domi-
nera Hiroshima verkar Nagasaki istäl-
let ledas av glädjen över livet. Redan 
på arkitekturen märker man skillnaden 
– kontrasterna kunde inte vara större 
mellan Hiroshimas platta landskap av 
kolossala betongklumpar och Nagasa-
kis myllrande små hus som in labyrint 
av smågator klättrar upp längs de 

bergsvägar som utgör staden där den 
vackert ligger vid havet. Redan vid 
järnvägsstationen möts av en gitarrkon-
sert framförd av finalisterna i Peace 
Beat Club. Även bombmuseerna är oli-
ka. Hiroshimas är grått och nedtyngt av 
allvar och sorg medan Nagasakis möter 
en med glada ansikten och färgglada 
collage av tranor som önskar alla fred 
och kärlek. 
   Nagasaki var länge den enda staden i 
Japan som var öppen för västerlänning-
ar och en sjättedel av Japans kristna 
bor här. Därför blir också valet av sta-
den som bombmål extra märkligt. 
Ännu märkligare blir det om man be-
tänker att den inte ens fanns med på 
den första listan övertänkbara mål. Ett 
av kriterierna för bombmål var ju ock-
så att inga allierade krigsfångar skulle  
få drabbas - fångar som det fanns gott 
om i Nagasaki. 
 

   Inne i muséet finner jag en lista över 
vilka sjukdomar som drabbade de över-
levande efter bomben. Det är cancer, 
leukemi och hjärntumörer. Även gene-
tiska defekter hos barnen. Visste jag 
inte bättre skulle jag kunna ta det för 
en lista över sjukdomarna för Gulf-
veteranerna eller Iraks strålningsskada-
de folk. Extra ironiskt blir det om man 
tänker på att Japan var ett av de länder 
som deltog i anfallet mot Irak och med-
verkade i de sanktioner som förhöjde 
lidandet så mycket. Just nu arbetar ock-
så Japans premiärministern på en för-
ändring av konstitutionen för att åter-
igen få föra krig i världen. Det finns 
två städer vars museum han borde be-
söka innan han fattar ett sådant beslut. 
 
Om utarmat uran 
Av den japanska tidningen Chigoku 
Shimbuns 350 anställda dödades 113 
vid Hiroshima bombens nedslag. Tid-
ningen har sen dess fortsatt att utges 
med mottot ”Bidrag till världsfreden”, 
motsatsen till vår svenska morgon-
press. Tidigare har man gjort specialre-
portage om atomenergi, strålskador och 
fred.  År 2000 gjorde den prisbelönte 
reportern Akira Tashiro en serie repor-

tage om utarmat uran som sena-
re samlades i boken 
”Discounted Casualties” – 

oräknade offer. 
   Vad som gör Tashiros reportage 

så spännande är att han inte bara grans-
kat offren där bomberna fällts, utan 
också kontrollerat fabriker där de till-
verkats och artillerifält där de prov-
skjutits. 
   I staden Concord, i närheten av 
Boston, tillverkade firman Nuclear Me-
tals, senare omdöpt till Starmet, rust-
ningspenetrerande patroner innehållan-
de utarmat uran. Fabriken blev snart 
kallad för USA:s giftigaste arbetsplats. 
Avfall dumpades direkt utanför fabri-
ken och både luft och grundvatten för-
giftades. Cancerfallen ökade markant 
och bara på en gata drabbades fyra 20- 
till 30-åriga icke-rökare av lugncancer. 
Staden i sin helhet hade dubbelt så 
många fall av leukemi, blodcancer, 
som resten av staden, och en invånare 
som granskade 100 hushåll över två år 
fann 54 fall av cancer. Från fabriken 
kunde arbetarna se döda fåglar där ura-
net släppts ut, och ofta döda katter. 
Själva drabbades de av andningspro-
blem och många också av leukemi. 
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Bland syndromen för deras lidande 
fanns värkande leder, begränsat synfält 
och huvudvärk. Exakt samma problem 
som återvändande soldater efter Gulf-
kriget hade. 
   Staden Susanville i Kalifornien ligger 
endast fem mil från en av arméns av-
verkningsplatser för obsoleta vapen. 
Ständigt hörs explosioner när de förle-
gade vapnen sprängs. Staden har också 
dubbla statens genomsnitt för cancer, 
inkluderande leukemi, hjärntumörer 
och bröstcancer. Nu har staden stämt 
armén för att försöka förhindra spräng-
andet. 
   I den lilla amerikanska staden Colo-
nie i närheten av Albany drevs fram till 
1980 en fabrik för ammunitionstill-
verkning. Den tillverkade bl.a ammuni-
tion för 30 mm kanoner och dynamisk 
barlast för flygplan. I båda fallen var 
råmaterielet utarmat uran.  Kärnforska-
ren Leonard Dietz, anställd av fabri-
kens ägare, National Lead Industries, 
övervakade uraninnehållet i luftfilter. 
”1979 hittades utarmat uran partiklar i 
luftfilter 15 kilometer från basen”, sä-
ger han. ”Vi hittade dem tom. vid vår 
mest avlägsna kontrollpunkt fyra mil 
nordväst”. Två veckor efter att Dietz 
rapporterat detta stängdes fabriken. 
2001 hade saneringen av fabriken på-
gått i fem år och dittills kostat 700 mil-
joner kronor.  
   När Dietz fick höra att utarmat uran 
skulle användas i Gulf-kriget skrev han 
till en vetenskaplig tidning: ”En 30 mm 
patron innehåller ca 300 gram utarmat 
uran. De största 120 mm patronerna 
innehåller ca 4,7 kilo. För att skydda 
amerikaners hälsa stängde vi en fabrik 
som släppte ut motsvarigheten till två 
30 mm patroner i atmosfären per må-
nad. Hur kan vi rättfärdiga användan-
det av miljoner såna patroner i Irak och 
Kuwait, de flesta endast under fyra da-
gars krig?” 
    

Dietz fick rätt i sina farhågor. Av de 53 
000 brittiska soldater som slogs på 
amerikansk sida dog 49 personer i 
strid, mer än det tiodubbla efter hem-
komsten och 6000 soldater, mer än 
10% av styrkan, klagar på fysiska pro-
blem. Av de 4500 kanadensiska solda-
terna har 2000, hela 45 %, allvarliga 
hälsoproblem. 
   Dr. Hooper, professor i medicin kemi 
vid Sunderlands Universitet i England 
har granskat det utarmade uranet som 
soldaterna andas in: ”De flesta av par-
tiklarna förvandlas till keramiska par-
tiklar av den höga temperaturen. Natur-
ligt uran som intas med mat är lösligt, 
så det sköljs ut ur systemet med urinen 
inom 24 timmar. Keramiska partiklar, 
däremot, är inte lösbara. Teoretiskt sätt 
skulle det ta 24 000 år för dem att helt 
elimineras från kroppen.” 
   Dr. Cooper menar att det därför inte 
är underligt att veteraner fortfarande 
urinerar ut uran och påpekar att uranet 
också förts med blodet till skelettet och 
på så vis påverkat benmärgen. Uranet 
sätter sig också i männens sperma vil-
ket kan föras över till kvinnan vid sam-
lag och på så vis föra sjukdomen vida-
re. Många fruar till veteraner och arbe-
tare i vapen fabrikerna har klagat just 
på en brännande smärta underlivet efter 
samlag. 
   Allra värst är Dr. Coopers konstate-
rande att uranets strålning också påver-
kar generna, vilket har visat sig på bar-
nen hos Gulf-veteranerna. Värst har det 
drabbat barnen i Irak. 
   Efter Gulf-kriget 1991 införde FN, på 
USA:s inrådan, sanktioner mot Irak. 
Dessa drakoniska sanktioner förbjöd 
all import av utrustning som kunde 
hjälpa till att bota eller bekämpa can-
cer. I Basra dog 1988 34 patienter i 
Cancer. 1998 hade antalet stigit till 428 
och året efter till 500. Hur många som 
dör idag kan vi bara gissa, men antalet  
lär bara öka ju längre tid uranet befin-
ner sig i kroppen. 

   Under samma tid har antalet barn 
med medfödda defekter ökat med mel-
lan tre- och fyrahundra procent. Bilder-
na på dessa barn är outhärdliga att se 
på, och bara efter någon sekund måste 
man titta bort. Det är barn utan skinn, 
utan hjärna, med sex fingrar och tår. 
Barnens cancerandel har ökat i samma 
grad som födelsedefekterna. Även lä-
karna i Basra har förhöjd cancerfre-
kvens efter att flera granater slagit ned 
i närheten av sjukhuset. De som innan 
invasionen av Irak berättade om hur 
amerikanska trupper skulle mötas av 
jublande irakier hade uppenbarligen 
aldrig läst den här boken. 
Läs mer: http://www.news-

journalonline.com/special/uranium/

index.htm 

Hampus Eckerman  

incubus@algonet.se 
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Utarmat uran - faktaruta 
 

Utarmat uran har en dubbel 
toxisk effekt, dels en ke-
misk giftighet och dels en 
som beror på att det är ett 

radioaktivt material. Det är 
främst inhalation som utgör en fara, då 
upptaget via magtarmkanalen är lågt 
och då det inte sker någon absorption 
via oskadad hud. Partiklar mindre än 5 
µm kan fastna i lungorna och inhalation 
ökar därmed risken för lungcancer. Vid 
höga doser finns en risk för lungfibros. 
Inandade partiklar kan från lungorna 
komma ut i blodbanan och färdas till 
andra organ där den njurtoxiska effek-
ten är mest dokumenterad. Det finns 
även en möjlighet att utarmat uran på 
detta sätt kan ge upphov till andra ma-
ligniteter som leukemi, men risken för 
detta är omtvistad. Upptaget är lågt i 
könskörtlarna och det är osäkert om det 
den vägen kan orsaka missbildningar.  

Martin Tondel  

Nyhetsbrevet 3-4/ 2001 


