
Visste du att du beta-
lar dyra pengar för att 
bli styrd och manipule-

rad? Att ett fåtal människor i Sverige står för majoriteten 
av informationen du får? Vill du vill veta mer om detta och, 
bland annat, få veta hur företaget Bonniers kunde få köpa 
TV4 och hur familjen Bonnier tackade för tjänsten? Eller 
hur sanningen växlas mot annonspengar? Klicka då här.

Guld & silverbluffen

Den trådlös tekniken - en långsam dödsfälla?
TÄCKET
Den fjärde generationens mobiltelefoni, 4G, 
byggs i rasande fart ut i Sverige. Stockholm, Gö-
teborg och Malmö täcks till stora delar av ett nytt 
mobilnät, ovanpå de redan existerande GSM och 
3G-näten. I dagstidningar och fackpress beskrivs 
den nya tekniken i lyriska ordalag och alla talar 
om nya, fantastiska överföringshastigheter och 
nya tjänster. Men vad man inte berättar är att 
tekniken är fullständigt oprövad vad gäller hälso-

effekter på människa och miljö. Samtidigt hopar 
sig bevisen för att nuvarande tekniker för mobil 
kommunikation är mycket skadliga, och detta på 
nivåer miljontals gånger lägre än vad vi utsätts för 
dagligen, på arbetet, fritiden och när vi sover. Men 
som individer är vi rättslösa i dagens Sverige. Ut-
byggnaden fortsätter samtidigt som industrin och 
ansvariga myndigheter i Sverige fortsätter predika 
den mobila teknikens ofarlighet.
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Om investeringarna som inte existerar

STRÅLNINGS-

De tio mest 
censurerade
nyheterna

VANLIG TILLSATS KNYTS
TILL LEUKEMI HOS BARN

Du behöver 
en ny tidning

Några viktiga saker 
du aldrig fick lära dig 
under 2010.

http://www.fria.nu/extern/artikelbilagor/Frias_mediebilaga2010.pdf
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Godmorgon är en pdf-fil med 
tidningslikt innehåll, fri för envar 
att sprida och mångfaldiga på alla 
tillgängliga sätt.
Godmorgon är politiskt obunden 
och har inga kopplingar till politisk 
eller ekonomisk verksamhet. 
Godmorgon är 100% ideell.
Vår idé är att publicera informa-
tion som av en eller annan anled-
ning inte lyfts i de etablerade me-
dierna, samt publicera alternativa 
tolkningar och förklaringar till ak-
tuella nyheter.
Godmorgon tar bestämt avstånd 
från all slags rasism, maktmissbruk 
och förtryck. Godmorgon arbetar 
för sanning, öppenhet, jämlikhet 
och rättvisa. För alla.

Av:
Jonas Skoglund
Anders Zaine
Form & produktion
Jonas Skoglund
Kontakt:
tidningengodmorgon@hotmail.com
Prenumeration:
Skicka ett meddelande till oss så 
lägger vi till din mejladress.
Annonsering:
Godmorgon vill gärna vara en fri-
zon från kommersiella budskap. Men 
är du ett företag eller en organisation 
som arbetar efter samma värderingar 
som vi kanske vi gör ett undantag.

Den här symbolen är en 
nyhet vi är stolta över. 
När du ser den gröna 

blomman vid en artikel betyder det 
att vi har skrivit den själva och där-
för är fri att plocka. Vare sig du är 
bloggare eller chefredaktör kan du 
plocka artikeln och publicera den. 
Vi hävdar ingen som helst upp-
hovsrätt, inte ens ideell.

Den gröna pilen leder dig 
vidare till en filmfil, en 
nedladdningslänk eller en 

webbsida där du får ytterligare in-
formation i ämnet.

Blåfärgad text innebär en klickbar 
länk som också tar dig vidare till 
andra resurser på nätet. Ibland fin-
ner du oavslutade texter i Godmor-
gon. Det är ingresser till intressanta 
texter på olika webbsidor, bloggar 
och tidningar. I stället för att lägga 
in dem i sin helhet i Godmorgon 
nyttjar vi citaträtten på detta sätt. 
Klicka på den blå rubriken för att 
komma vidare.

Vi hoppas att du som läser God-
morgon har nytta och nöje av in-
formationen. Men att bara veta är 
en sak. Frågan är vad du väljer att 
göra med det?
Tycker du inte om den samhälls-
utveckling Godmorgon målar upp, 
se till att de som bestämmer får 
reda på det. Höj din röst.
Diskutera dessa frågor med män-
niskor runt omkring dig. Mejla ut 
Godmorgon till andra. 
Ifrågasätt vad politiker och medier 
säger. Tänk efter vilket samhälle du 
själv vill ha och kräv att makten tar 
hänsyn. Nästan sjuttio procent av 
er vill ha ett rättvisare samhälle. 
Till sist:
Köp inte det du läser i tidningen rakt 
av. Inte ens vår!

När man läser journalisten Mona 
Nilssons artiklar om mobilstrål-
ning blir man förundrad över hur 
pass mycket mobilindustrin lyckas 
komma undan med. 

Men det är å andra sidan inte 
så konstigt eftersom Strålskydds-
myndigheten förlitar sig på under-
sökningar, beställda och betalda 
av industrin själva. Industrins på-
hejare inom VoF (Vetenskap och 
Folkbildning) menar samtidigt 
”att överdriven försiktighet inte 

Staten, verken 
och kapitalet

 
 
bara kan innebära direkt bortkas-
tade resurser utan också kan öka 
andra risker”. Vilka dessa risker är 
framgår dock inte.

Den bild som växer fram av 
våra statliga myndigheter är att de 
främst fungerar som beskyddare av 
näringslivets investeringar och rätt 
sorts anställningar. Med det sist-
nämnda så menar jag naturligt-

Är det inte dags att revidera den all-
männa bilden av statliga svenska myn-
digheter som överbeskyddande för-
budsivrare? Visst slinker det igenom en 
och annan larmrapport men vi kan vara 

säkra på att inget företag med inflytan-
de över svensk politik tar någon skada. 
I stället döljer medvetet myndigheter 
olika hälsorisker, på vår bekostnad. 
Det är dags att genomskåda lögnerna.
vis anställningar inom den privata 
sektorn. Så länge det finns tillräck-
ligt mycket arbetslösa som företa-
gen kan välja och vraka mellan så 
hålls löner nere och fackförening-
arnas inflytande blir allt svagare. 
Att skapa långsiktiga investeringar 
inom offentlig sektor och öka ar-
betstillfällena är naturligtvis inte 
önskvärt för dagens politiker eller 
investmentbolag.

Som vi kan läsa i detta num-
mer så går det vända på en fem-

öring angående Bisfenol-A, efter-
som det uppstod ett ofördelaktigt 
opinionsläge i sakfrågan. Det åter-
står att se om detta kan ske i frå-
gan om mobilstrålning. Det ver-
kar som om influensen till detta 
måste komma antingen uppifrån, 
dvs WHO eller EU, eller från en 
utomstående kraft som sprider 
kunskap om forskningsresultaten. 
Myndigheterna själva verkar vara 
alltför uppbundna av näringslivet 
för att ta det steget självmant.

HITLER LEVER
Du har säkert hört talas om frå-
gan, eller kanske själv diskuterat 
den? ”Om du hade en tidsmaskin 
och kunde åka tillbaka i tiden och 
döda Hitler, skulle du göra det?” 
Hitler och andra världskriget ses, 
med all rätt, som en händelse som 
inte går att komma runt när man 
diskuterar vår svarta historia. En 
hemsk, och oerhört sorglig, smuts-
fläck på mänsklighetens ansikte. 
”Hur kunde det hända?” och ”Såg 
inte människor varåt det var på 
väg? Varför gjorde de ingenting?” 
är vanliga reflektioner om ämnet 
kommer upp. Det verkar fullstän-
digt obegripligt. 

Nazism och fascism ses i vårt 
samhälle som anomalier. Något 
som inte existerar mer än som mar-
ginalföreteelser i form av nynazis-
tiska demonstrationer i Lund 30 
November eller rackartyg mot nå-
gon byggnad viktig för invandrare 
då och då. När en Vellingepoliti-
ker inte vill släppa in ensamkom-
mande flyktingbarn rasar männis-
kor och medier pliktskyldigt en 
stund, men det var ju inte så far-
ligt, egentligen. Och en laserman 
eller två kan man ju hantera. Och 
vi är ju alla mer upplysta idag.

Men vad händer om vi ser Hit-
ler som en idé snarare än en män-
niska, galen till på kuppen? Vad 
händer om vi ser vad som fanns 
före Hitler, och vad som fortfa-
rande finns kvar i dag? Hitler dog 
för lika länge sedan som det tar 
en människa att nå vår nuvarande 
svenska pensionsålder, 65 år. Det 
är inte ens en mansålder. Hur lång 

tid tar det för en idé att dö? Det 
vet nog ingen.

Paralleller: I dag styr i Sverige 
ett parti som kallar sig ”det nya ar-
betarpartiet”. Hitler kallade sitt 
parti Nationalsocialistiska tys-
ka arbetarepartiet. Det var och är 
nämligen svårt för elitistiska par-
tier att nå makten i demokratiska 
val, om man inte får arbetarklas-

sens röster. För Hitlers del gick det 
vägen på grund av den massarbets-
löshet 30-talets depression förde 
med sig. Detta i samband med ett 
djupt utbrett politikerförakt bana-
de väg till makten. I dag är vi inne 
i en ekonomisk kris med summor 
som får 30-talets kris att framstå 
som växelpengar. Krisen är heller 
inte över utan har bara flyttat, från 
finansväsende till statsfinanser, och 
påverkar oss direkt via massarbets-
löshet och försämrad välfärd. 

Hitler hetsade mot judar, romer 
och allmän svaghet. Vi slänger ro-
mer ur landet som i sin tur slängs 
ut från där de nu råkar hamna. I 
Sverige utförsäkras arbetsoför-
mögna och hänvisas till arbetsför-
medlingen. Motiveringarna är av 
typen ”om du kan böja armen så 
borde det teoretiskt, någonstans, 
finnas något slags arbete du kan 
utföra. Och då ska man inte leva 

på sjukförsäkring. Precis som på 
30-talet är arbetslösheten ett stort 
hot, i hela Europa. I Sverige ligger 
arbetslösheten bland ungdomar 
över 25%. Stora kullar av ungdo-
mar är på väg ut från skolan. Vad 
är slutdestinationen för alla dessa 
människor som inte har något vär-
de? Skulle någon alls sakna dem? 
Skulle du? Våra folkvalda hetsar 

mot ”fuskare” som skor sig 
på oss som arbetar. Ändå 
är myten om att svensk-
arna är ett slött och mo-
raliskt tvivelaktigt folk fel. 
Men en lögn som uppre-
pas många gånger fastnar 
ändå i medvetandet hos 

många. Sedan sprids snabbt myten 
om vissa grupper som ”fuskande 
och tärande”. Det är ju bara via ar-
bete verklig frihet kan nås. 

Politikerföraktet lever och fro-
das. Makthavare ser befolkningen 
som något nödvändigt ont man 
bara bryr sig om när man måste. 
När Lissabonfördraget, och nu se-
nast Sveriges nya grundlag, klub-
bades brydde man sig inte om 
folkviljan. Många av oss visste inte 
ens någonting. Det här är natur-
ligtvis win-win, för makten. 

Ju större beslut som tas över hu-
vudet på oss, desto mindre tycker 
vi politik är någonting som angår. 
Då kan än större förändringar gö-
ras nästa gång. Ingen makt i Sve-
rige utgår från folket.

I och med WikiLeaks nyligen 
publicerade dokument avslöjas po-
litiker och diplomater som giriga, 
lögnaktiga och småaktiga mob-

bare. Därför har politikerföraktet 
formligen exploderat, framför allt 
i och mot amerika. Företrädare för 
USA beklagar sig över att ingen 
längre vill tala med dem, de kän-
ner sig utfrysta. 

Vi har politisk oro och vi har 
ekonomisk. Ett osäkert samhälle, 
på väg mot sammanbrott, är den 
perfekta myllan att plantera nya 
lösningar på gamla problem. Men 
vad gör vi om de som presenterar 
nya lösningar är samma människor 
som försatte oss i problemen? Har 
finansmarknaden verkligen lös-
ningen på finansmarknadens kol-
lapser? Är nedskärningar verkligen 
en lösning för att förbättra tillva-
ron för många? Är mera krigsin-
satser ett sätt att få slut på krigen? 
Blir vi verkligen rikare genom att 
pumpa in mera pengar i systemet? 
Blir vi verkligen tryggare och ”fria-
re” genom att vi övervakas mer och 
mer? Blir vi friskare genom att äta 
mera kemikalier?

Undersöker man saken ser man 
att Hitlers idéer varken föddes el-
ler dog med Hitler. 

Godmorgon presenterar dig för 
en världsbild du kanske inte tyck-
er om, men det är faktiskt dags att 
öppna ögonen.

Varför dyker dåliga idéer upp 
igen genom historien? Vad är det 
vi inte har lärt oss? Eller sitter han 
där, Hitler, bakom lyckta dörrar, 
drar i trådar och skrattar åt oss. 

Om det är så behöver vi ingen 
tidsmaskin. Men vi behöver göra 
någonting åt det, här och nu.
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De viktigaste män-
niskorna i världen 
är de som kämpar 
för någonting hög-
re, någonting större 
än de själva. Människor som arbetar för förändring i stort 
och i smått. Detta trots uppförsbacke och motvind, och att 
det ibland kostar tid, pengar och prestige. 

Nätverket omfattar lokal polis, 
statliga och militära myndigheter 
som ska mata en växande databas 
med uppgifter om tusentals med-
borgare och invånare i USA.

Enligt tidningen ska uppgifter-
na om personerna ligga kvar i da-
tabasen trots att de aldrig åtalats 
för lagbrott.

Tanken är att man ska komma 
åt ”homegrown terrorists”, det vill 
säga personer som har utvecklats 

Stort spion-
nätverk byggs 
upp i USA

till terrorister på hemmaplan.
Säkerhetsapparaten väcker frå-

gor om hur starkt myndigheterna 
slår vakt om personlig integritet 
och medborgerliga rättigheter.

Det är inrikessäkerhetsdeparte-
mentet som har byggt upp nätver-
ket med många miljarder dollar i 
anslag till delstatsledningarna ef-
ter 11 september-attackerna 2001.

Informationen som samlas in 
om amerikaner antas vara den fe-

derala polisen FBI till hjälp men 
nätverkets effektivitet är oklar, 
samtidigt som rättighetsgrupper 
oroar sig för att det ska nagga på 
medborgerliga fri- och rättigheter.

– Det öppnar för alla möjliga 
sorters övergrepp. Hur vet vi att 
kontrollerna är tillräckliga? frå-
gar sig Michael German, tidigare 
FBI-polis som nu jobbar på med-
borgarrättsorganisationen ACLU.

Den amerikanska regeringen bygger upp ett omfattande 
underrättelsenätverk som ska spionera på egna medborgare 
i syfte att bekämpa terrordåd, skriver Washington Post.

Lag mot 
bojkott av 
Israel

Världshälsoorganisationen WHO bekräftar att det i tolv länder finns 
misstänkta fall av sömnsjukan narkolepsi efter vaccinering mot svin-
influensa.

Enligt WHO har narkolepsi va-
rit vanligast i Sverige, Finland och 
Island. I Sverige finns 60 rappor-
terade fall där människor, i många 
fall barn, drabbats av narkolepsi 
efter att de vaccinerats med vac-

Godmorgon #3 hyllar därför lite 
extra två personer, vars gärning 
skänker hopp om en ljusare fram-
tid. Två människor vars osjälviska 
arbete är av otrolig vikt för den en-
skilde likväl som för vår bräckliga 
demokrati. 

Mona Nilsson arbetar för att 
ge utrymme åt forskning vars re-
sultat ogillas både av telekomin-
dustrin och de svenska myndighe-
terna. Detta i hopp om att få de 
senare att ta sitt ansvar gentemot 

sina verkliga uppdragsgivare, det 
svenska folket. Läs en längre in-
tervju med Mona Nilsson på si-
dorna 4-6.

Marie på ”Livet Efter Sprutan”. 
Marie har skapat en blogg och en 
grupp på Facebook med samma 
namn, ”Livet Efter Sprutan”. Ma-
rie berättar öppenhjärtigt om sin 
tillvaro efter att hon hösten 2009 
tog det oprövade influensavacci-
net Pandemrix. Bloggen och Face-
bookgruppen har blivit ett forum 

och en plattform där andra drab-
bade kan komma till tals. 

Maries arbete är välbehövligt 
på grund av att många människors 
biverkningar och situation syste-
matiskt ignoreras av den svenska 
sjukvården, och ansvariga myndig-
heter. Facebookgruppen är till för 
dem som efter vaccinationen drab-
bats av allvarliga biverkningar. Alla 
andra kan gärna gå in på Maries 
blogg Livet efter sprutan och där 
läsa fler vittnesmål. 

GODMORGON HYLLAR!
Redan för sex månader sedan god-
kände Knesset ett första utkast av 
lagen vilken skulle ge målsäganden 
rätt att begära skadestånd på upp 
till 57 000 svenska kronor, det-
ta utan att behöva bevisa att boj-
kotten orsakat skada. Ytterligare 
skadestånd kan sedan begäras om 
skada kan styrkas. 

Redan nu trakasseras israelis-
ka medborgare som med fredliga 
medel protesterar mot ockupa-
tion och förtryck. Trakasserierna 
drabbar vänsteraktivister, solida-
ritetsorganisationer samt männis-
korättsorganisationer som arbetar 

En ny lag, som hittills godkänts av ett 
utskott av det israeliska parlamentet, 
skulle göra det förbjudet för israeliska 
medborgare att förespråka bojkott av 
Israel och israeliska varor. Lagen inne-
bär att det blir straffbart att initiera eller 
offentligt stödja bojkotter mot enskilda 
individer, fabriker, företag eller organi-
sationer i Israel. 

mot diskriminering av palestini-
er med israeliskt medborgarskap. 
Aktivister berättar att de fått höra 
att de ”är under uppsikt” och andra 
har gripits och kvarhållits i fång-
enskap utan att få träffa advokat.

Den nya lagen, som också kan 
användas till att neka internatio-
nella organisationer inresetillstånd 
i landet i upp till 10 år, håller nu på 
att gå igenom utan större protester 
från omvärlden.

Företrädare för den israeliska 
regeringen har kallat denna form 
av ickevåldsmotstånd för ”ekono-
misk terrorism”.

Vaccinet gav 
sömnsjuka

cinet Pandemrix. En studie gjord 
i Finland konstaterade förra veck-
an att risken för att barn drabbas 
av narkolepsi var nio gånger högre 
om de vaccinerats mot svininflu-
ensan med Pandemrix.

Mona Nilsson Marie på ”Livet efter sprutan”.

Judiska demonstranter mot Israel.
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En samling radiomaster med olika typer av antenner, bland annat för 3G.

BLUFFEN MED 
STRÅLNINGEN
Riskerna med den trådlösa 
tekniken kända sedan länge

I december 2000 fick fyra 
operatörer licens att bygga 
ut den tredje generatio-

nens mobiltelefoni, 3G, i Sverige. 
Fyra operatörer skulle bygga del-

vis konkurrerande system och vara 
klara inom 3 år. Vart och ett av 
dessa system skulle ge 3G till mer 
än 99,98% av befolkningen. Led-
ord för satsningen var konkurrens, 

tillväxt och regional balans. Hur 
miljön skulle påverkas av utbygg-
naden togs det överhuvudtaget 
ingen hänsyn till. 

När utbyggnaden rullade ut över 

landet försenades planerna. Fram-
för allt på grund av oro för den nya 
strålningen från boende nära de 
nya masterna. Protesterna ledde 
till att det dröjde mer än dubbla 

tiden innan utbyggnaden nådde 
utlovade 99,98 procent. Den för-
sta av de tre kvarvarande operatö-
rerna nådde nivån den 1 december 
2006, de andra två sju månader 

Mona Nilsson är frilansjournalisten som i juni i år släppte boken “Mobiltele-
fonins hälsorisker - Fakta om vår tids största miljö- och hälsoskandal”. Boken är 
en redogörelse för den forskning som skett inom området mikrostrålning sedan 
50-talet. ”Mobiltelefonins hälsorisker” är en saklig uppgörelse med en industri 
som med alla till buds stående medel måste bevisa mobiltelefonins ofarlighet. av: jonas skoglund
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Två läsvärda böcker 
av Mona Nilsson

Mobiltelefonins hälsorisker
Fakta om vår tids största miljö- 
och hälsoskandal (2010)

Mobiltekniken innebär risker inte bara för 
människorna utan för hela ekosystemet. 
Men riskerna har mörklagts och tonats ner 
av industrin och myndigheterna. Den här 
boken ger dig fakta om den forskning de inte 
vill berätta om. Den avslöjar också WHO:s, 
experternas och myndigheternas samarbete 
med och kopplingar till mobilindustrin.

Adlibris Pris: 166:- inkl frakt
Bokus Pris: 169:- inkl frakt
Bokia Pris: 169:- inkl frakt

Spelet om 3G
Fakta och desinformation i 
det trådlösa samhället (2005)
med Marica Lindblad

”Efter min show på Mosebacke i november kom 
en man fram och gav mig en bok som han sa 
skulle förändra min syn på Sverige. Han fick 
rätt. Boken heter Spelet om 3G.”

        Peter Wahlbeck 

För beställning sänd ett mail till:
mona@monanilsson.se. 
Pris: 150 kr plus frakt.

senare. Ingen operatör fick någon 
slags ekonomisk påföljd på grund 
av förseningarna.

Men varför skulle utbyggnaden 
ske så snabbt och varför prövades 
aldrig de många överklagandena i 
domstol? 

Om det, och mycket mer hand-
lar Mona Nilssons bok. En bok 
som sätter ljuset på det faktum att 
99,98% av oss invånare i Sverige 
är utsatta för ett eskalerande bio-
logiskt experiment, som ingen vet 
hur det ska sluta. Det enda vi kan 
vara säkra på är att vi inte har fått 
veta sanningen från våra politiker, 
tjänstemän på statliga verk, tele-
kombolagen eller de experter som 
uttalar sig i media.

Godmorgon fick möjlighet att 
ställa lite frågor till Mona Nilsson 
om arbetet med böckerna och de 
slutsatser hon dragit.

Hej Mona. År 2005 gav du ut bo-
ken “Spelet om 3G - Fakta och 
desinformation om det trådlösa 
samhället”. Vad fick dig att skri-
va ytterligare en bok på samma 
tema?

- Spelet om 3G är en artikel-
samling. Den gjorde nedslag i 
olika händelser i samband med 
3G-utbyggnaden. Den beskrev 
bland annat att studier som visat 
att strålningen inte innebar risker 
helt saknades innan beslutet att 
påtvinga allmänheten den nya for-
men av strålningen i de egna hem-
men. Den avslöjade också en rad 
lögner, exempelvis den om ”de tu-
sentals rapporterna” som skulle vi-
sat 3G-strålningens ofarlighet och 
den att 3G-telefonerna skulle hjäl-
pa cancersjuka barn. 

Den avslöjade att SSM anlitat 
mobilindustrins lobbyingfirma för 
att ”vaccinera mot myter” att SSM 
samt att Socialstyrelsen sökte ar-
gument i samarbete med mobili-
ndustrin. 

Efter Spelet om 3G ville jag 
skriva en mer komplett och kri-
tisk granskande faktabok: Dels 
ville jag beskriva den historiska 
bakgrunden med de militära in-
tressen som, liksom mobiltelefon-
industrin, är beroende av fortsatt 
skyhöga gränsvärden för att tillåta 
dem att obegränsat exploatera tek-
niken. Dels ville jag beskriva den 
viktigaste forskningen, industrins 
inflytande och den kartell av på-
stått ”oberoende” experter som 
byggts upp och som lojalt försva-
rar mobilindustrins intressen. 

Hur länge har du studerat frågan 
om mobiltelefoni och EMF, och 
vad fick dig intresserad av ämnet 
från början?

Jag har studerat frågan intensivt 
sedan 2002, då jag ville veta vad 
den omtalade 3G-utbygganden 
innebar. Jag upptäckte snart att 
den information som myndigheter 
och industri gav var vilseledande 
och manipulativ. Man dolde vik-

tiga fakta, att många vetenskaps-
män varnade för allvarliga risker, 
att forskning sedan lång tid visat 
att mikrovågor eller radiofrekvent 
strålning är en allvarlig hälsorisk 
samt att mängder av människor 
redan vittnade om svåra skador.

Jag kunde inte sluta granska 
ämnet som var fascinerande: både 
skrämmande och spännande på en 
och samma gång. Det blir lite som 
att befinna sig mitt i en verklig 
deckare eller thriller.

I dina böcker nämner du att ditt 
mål inte är att ge en heltäckande 
bild av problemet med elektro-
magnetiska fält och den trådlösa 
tekniken. Vilka delar är det du 
har lämnat utanför och varför?

Ämnet är alltför stort för att 
täcka i en bok, forskningen allt-
för omfattande, myndigheternas 
manipulation likaså. Med nödvän-
dighet måste en avgränsning gö-
ras. Men i stort sett har jag försökt 
täcka in delar av det som jag be-
dömt som viktigast att förstå. 

En fråga som ofta dyker upp när 
man, utifrån dina böcker, försö-
ker diskutera dessa frågor är “vad 
är hennes agenda och vad tjänar 
hon på det?” Så, varför har du 
gett ut dessa två böcker och på 
vilket sätt tjänar du på det?

Jag tjänar inget på detta, utan 
skriver för att ingen annan gör det. 
Jag känner en avsky för företeel-
ser där människors grundläggande 
rättigheter kränks, rätten till livet, 
till hälsan och till en frisk miljö. 

Med tiden har jag samlat på mig 
en kunskap som kräver förvaltning 
och som lägger ett ansvar på mig. 
Många svårt drabbade och djupt 
kränkta människor sätter sitt hopp 
till mig. Jag kan inte svika dem och 
inte heller den uppväxande gene-
rationen. Jag är allt mer övertygad, 
tyvärr, om att detta är och kommer 
att visa sig vara en mycket stor, 
troligen vår tids största, miljö- och 
hälsoskandal. 

Dina böcker utmanar en industri 
som omsätter många miljarder. 
Hur har reaktionerna från tele-
komindustrin varit?

Total tystnad, vilket de vet är det 
mest effektiva vapnet. De vill inte 
ha någon debatt om frågan, ingen 
uppmärksamhet i medierna.

Hur känner du annars att gen-
svaret varit på din nya bok? Spe-
let om 3G lyftes av bland annat 
Aftonbladet men den här gången 
känns det som du får mindre me-
dial uppmärksamhet?

Gensvaret är mycket positivt. 
Den mediala uppmärksamheten 
kommer nog i sinom tid, men jag 
är medveten om att mobillobbyns 
främsta vapen är att boken inte ska 
nämnas alls i media. 

Det är det jag har att hantera.

Du skriver i boken att man t ex 
i Ryssland avråder gravida, barn 
och ungdomar under 18 år, att 
överhuvudtaget använda mobil-
telefon. Varför går vi inte ut med 
samma rekommendationer i Sve-
rige tror du?

Ericsson och telekomindu-
strin anses vara en viktig industri 
för Sveriges ekonomi. Närhelst de 
mest blygsamma förslag om för-
siktighet dyker upp, dyker också 
mobillobbyns representanter upp 
med allehanda ekonomiska hot. 
Detta illustreras perfekt av något 
som hände i San Fransisco ny-
ligen. Politikerna ville att indu-
strin skulle redovisa hur mycket 
varje mobil strålar vid försälj-
ningstillfället. Det ledde till en 
massiv ekonomisk bojkott av 
San Fransisco, bortdragande av 
konferenser och mässor värda 
hundratals miljoner. Bara för en 
liten varudeklaration. 

Då kan du ju tänka dig det 
artilleri som tas till om ”värre” 
åtgärder som direkt hotar indu-
strins omsättning skulle föreslås, 
exempelvis att man skulle upp-
mana barn att inte använda mo-
bilen eller till och med sänka de 
föråldrade gränsvärdena.

Nu håller telekombolagen på 
att bygga ut fjärde generatio-
nens trådlösa nätverk, 4G, i 
våra storstäder. Vad kommer 
detta att innebära för mäng-
den strålning vi utsätts för?

En massiv ökning av strål-
ningen och dessutom av en 
strålningsform som med all 
sannolikhet är ännu skadli-
gare. 4G ska överföra stora 
mängder information. Forsk-
ning visar att ju mer kompli-
cerad informationsöverföring,  
ju mer komplicerad signal, ju stör-

re effekter. Människors erfarenhe-
ter visar också det. 3G är exem-
pelvis en betydligt mer biologiskt 
skadlig signal jämfört med GSM. 
4G är helt outforskat, liksom 3G 
var när det infördes. Alla får alltså 
finna sig att delta i ett gigantiskt 
experiment. Och det är värre än ett 
ofrivilligt experiment, eftersom ut-
fallet, det vill säga vad som händer 
med människorna aldrig följs upp, 
vilket görs i seriösa experiment. 

Jag citerar Bertil Persson pro-
fessor i fysik i Lund: det är oför-
låtligt.

I många länder, däribland Sve-
rige, finns en försiktighetsprin-
cipen inskriven i lagen. Du argu-

menterar i boken för att det inte 
finns någon forskning som be-
visar mobiltelefonins ofarlighet 
utan att det i stället är precis tvärt 
om! Anser du att lagbrott begås i 
och med utbyggnaden av 3G och 
4G i Sverige?

Ja definitivt. Vi har ett totalt 
rättshaveri i denna fråga som beror 
på myndighetsmissbruk. Myndig-
heterna vilseleder om forsknings-
läget och riskerna, domstolarna 
förlitar sig på myndigheterna och 
resultatet blir rättslöshet för alla.

 Det spelar ingen roll vilka fakta 
du än lägger fram. 

Det spelar ingen roll om läkare 
intygar att du riskerar att avlida av 
strålningen.

”Jag känner en 
avsky för företeelser

 där människans grund-
läggande rättigheter 

kränks. Rätten till 
livet, till hälsan och 

till en frisk miljö”

http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9163331489
http://www.bokus.com/bok/9789163331480/mobiltelefonins-halsorisker-fakta-om-var-tids-storsta-miljo-och-halsoskandal/
http://www.bokia.se/bok/9789163331480/mobiltelefonins-halsorisker-mona-nilsson/
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I din bok tar du upp många häl-
soproblem som antas hänga sam-
man med mikrostrålning. De 
ökande fallen av hudcancer för-
klaras idag framför allt av sol-
strålning. Hur ställer du dig till 
den hypotesen?

Det går inte att i all oändlig-
het förklara den kraftiga ökning-
en av malignt melanom med att 
befolkningen solar mer och mer. 
Befolkningen solade mycket re-
dan på 70-talet, troligen mer än i 
dag, ändå ökar malignt melanom 
bland de unga. Mobilstrålning och 
radiofrekvent strålning har visats 
vara cancerogen och huden är det 
första organ som träffas av strål-
ningen. 

Dessutom stör strålningen im-
munförsvaret och de naturliga 
skyddsmekanismer som ska för-
hindra att cancer uppkommer. 
Epidemiologiska studier har visat 
att det är de som arbetar i kontors-
miljö som har högst risk för ma-
lignt melanom, inte de som arbetar 
utomhus och som exponeras mest 
för solen.

Du tar upp många oklarheter och 
presenterar fakta som kan vara 
jobbiga att ta till sig. Vad är, enligt 
dig, det enskilt största problemet 
med den trådlösa tekniken, poli-
tiskt och/eller hälsomässigt?

Det största problemet är att mo-
bilindustrin (och militärindustrin) 
fått så stort inflytande både över 
politiska beslut och över det som 
kallas vetenskapen. Vi har fått en 
industridiktatur, som smugits på 
oss. Om industrin inte hade tillå-
tits dominera på dessa olika vikti-
ga plan, hade tekniken aldrig tillå-

tits och de problem vi har och står 
inför hade aldrig uppkommit.
En annan sak som slår mig är att 
människor som beslutar om ut-
byggnaden och forskare som ar-
betar inom industrin utsätter sig 
själva för riskerna. Många tror 
därför inte på att strålningen är 
farlig. Hur ser du på detta?

Jag har haft många samtal med 
Björn Gillberg som jag känner en 
stor aktning för. Han har lång er-
farenhet av att arbeta med miljö-
skandaler och påpekar ofta att ge-
nom historien har det alltid fun-
nits människor som varit beredda 
att gräva sin egen grav för att tjäna 
pengar. 

Det handlar om girighet, att 
många människor värderar mate-
riella och ekonomiska fördelar hö-
gre än livet, hälsan och frisk miljö. 

Om du törs spekulera, varför tror 
du att utbyggnaden av den tråd-
lösa tekniken fortsätter, trots att 
man vet att den är skadlig för 
både människa och miljö?

Pengar samt militärpolitiska 
överväganden.

Vilket råd vill du ge människor 
som blir oroliga för mikrostrål-
ningens hälsoeffekter? Finns det 
något sätt att skydda sig?

Kontrollera din strålningsex-
ponering med mätningar. Koppla 
ur den trådlösa telefonen och det 
trådlösa datanätverken och all an-
nan trådlös utrustning.

Använd enbart mobilen för 
nödsamtal. Håll sängplatsen fri 
från elektronisk utrustning. 

Om hög strålning kommer från 
grannen eller från en närliggande 

mobilmast, försök att skärma av 
med avskärmningsmaterial, eller 
flytta. 

Har några nya fakta tillkommit 
efter att din bok gick till tryck?

Den stora internationella stu-
dien om hjärntumörer publicera-
des i maj. Som vanligt vilseledde 
experter och media allmänheten. 
Studien visade att mobilen ökar 
risken för hjärntumör för dagens 
normalanvändare, och såg en trend 
för ökad risk med ökad använd-
ning. 

Men Dagens Nyheter skrev att 
det ”i dag verkar det osannolikt att 
mobilen orsakar cancer”. 

Du har fått ta emot en del kritik 
för dina böcker av en forskare vid 
namn Björn Cedervall. Vad anser 
du om kritiken?

Björn Cedervall är inte forskare 
utan konsult, anställd sedan 1984 
vid industrikraftkoncernen Vat-
tenfall. Han är civilingenjör, expert 
på kärnkraftssäkerhet och dokto-
rerade på 80-talet på effekter av 
joniserande strålning. Han under-
visar 10% på KI:s röntgensjukskö-
terskeutbildning och skrev år 2005 
en kritisk artikel, för övrigt den 
enda, om min bok Spelet om 3G 
för skeptikerföreningen Vetenskap 
och Folkbildning, VOF. VOF be-
kämpar allt och alla som visar att 
elektromagnetiska fält och mobil-
strålning skulle vara skadligt. 

De har närmast en fanatisk in-
ställning och skulle de varit aktiva 
på medeltiden skulle de sannolikt 
lika fanatiskt bekämpat tanken att 
jorden var rund och inte platt. 
Du skriver om en omfattande in-

”citatet”

”Jag kan inte personligen stäl-
las till ansvar för något jag 
sagt i dag, vi har inget tjänste-
mannaansvar”

Martin Tondel, Socialstyrelsen, 
under ett möte i Båstad den 8 no-
vember om vem som bär ansvar 
om utbyggnaden av 4G-nätet 
kommer visa sig skada många 
människor.

filtration av kommersiella intres-
sen inom en svensk myndighet, i 
det här fallet SSM, som påstår sig 
värna om befolkningen. Men det 
tas hela tiden beslut som gynnar 
telekomindustrin. Ser du samma 
tendenser inom andra områden 
och andra myndigheter? 

Nu har jag detaljgranskat denna 
fråga och har inte haft så mycket 
tid för att granska andra. Men jag 
kan ju konstatera att när det gäller 
mobilstrålning har myndigheter, 
regering och industrin argumente-
rat för att det är synd om allmän-
heten skulle bli ”orolig” för att det 
skulle finnas risker med tekniken, 
eftersom oron i sig kan vara ohäl-
sosam. Man talar inte om att det 
är industrin som är orolig för att 
allmänheten och ska bli orolig och 
minska sin konsumtion av tekni-
ken och börja protestera mot mo-
bilbasstationerna i närmiljön. 

När det gällde svininfluensa-
vaccinationen tyckte regeringen, 
myndigheterna och industrin inte 
alls synd om att människor blev 
oroliga. De piskade upp en hyste-
risk oro med hjälp av överdrivna 
pressmeddelanden och presskon-
ferenser. Då gällde det att oroa så 
mycket att människor lydigt ställ-
de sig i vaccinationsleden. 

I båda fallen tjänar storindustrin 
stora pengar på det omvända age-
randet.

Anders Ahlbom och Maria Fey-
chting är två svenska forskare 
du hänger ut genom att visa upp 
tydliga jävsförhållanden. Du vi-
sar också att de har kunskaper om 
strålningens skadlighet men att 
de ändå väljer att predika motsat-

sen. Har några av alla dessa ex-
perter du anklagar reagerat?

Enbart Maria Feychting som 
sagt att min kritik är oförskämd 
och som vägrat möta mig i Sve-
riges Radio i en debatt i P1-mor-
gon.

Till sist då den självklara frågan; 
använder du själv mobiltelefon?

Nej.

Analysföretag:

Goda prognoser 
för hjärntumör-
marknaden

Rapporten, som marknadsförs och säljs av Industry 
Rewiew för 2000-6000 dollar, ger intrycket av att 
mängden hjärntumörer världen runt är i ökande.

Företag uppmanas att förbereda sig för att kunna 
säkerställa och maximera sina vinster. De länder rap-
porten främst fokuserar på är USA, England, Italien, 
Spanien, Tyskland, Frankrike och Japan. Köparen av 
rapporten utlovas information om vad som är grejen 
på den globala hjärntumörmarknaden, information 
som ska hjälpa företagen till ökad kapitalisering.

Ett tecken på att antalet hjärntumörer stiger och 
drabbar allt yngre individer kommer från en läkar-
sekreterare, som vill vara anonym, som sedan tio år 
arbetat vid ett av Stockholms sjukhus. Läkarsekrete-
raren har själv iakttagit en tydlig trend mot att fler, 
och allt yngre människor drabbas av dödlig cancer i 
hjärnan. Gensvaret från överordnade var svalt. 

Samtidigt fortsätter mängden mobiltelefoner i 
världen att öka. I dagsläget använder cirka 4,5 mil-
jarder människor mobiltelefon.

En ny rapport från GlobalData, ”Brain Tumour - Drug Pipe-
line Analysis and Market Forcasts to 2016” ser en ljus framtid 
för hjärntumörsbranschen. Rapporten identifierar vad den 
kallar för ”nyckeltrender som skapar och driver på den glo-
bala hjärntumörmarknaden”, och ger marknadens aktörer 
strategier för att möta den ljusa framtiden. 

I en artikel i tidningen Haaretz 
säger en talesman för departemen-
tet att det är lämpligt att informera 
allmänheten om att trådlösa tele-
foner avger samma strålning som 
mobiltelefoner. Enligt förslaget 
ska det sjösättas ett utbildnings-
program som ska syfta till att an-
vändningen av mobiltelefon hos 
skolbarn minskar. Fast telefoni och 
mobilfria zoner ska enligt försla-
get införas i skolorna.

Rekommendationerna stöds av 
Professor Siegal Sadetzki som del-
tog i den stora internationella In-
terphonestudien. Hon understry-
ker att studien visade att dagens 
normalanvändare (>30 minuter om 
dagen) löper ökad risk för hjärntu-
mör. Men dessa betraktades i stu-
dien som ”tunga” användare.

Svensk forskning har visat att 
trådlösa telefoner ökar risken för 
hjärntumör lika mycket som mo-
biltelefoner. Resultaten har an-
vänts som bevis i italiensk domstol 
2009.

Men den svenska strålskydds-
myndigheten, SSM, håller inte 
med. Trots att det rör sig om i 
princip samma strålning, hävdar 
SSM att trådlösa telefoner är ofar-
liga, medan man rekommenderar 
viss försiktighet med mobiltele-
foner, exempelvis användning av 
handsfree. 

Till skillnad från Israel ger 
SSM inga råd för minskad expo-
nering från trådlös telefoni; att i 
första hand alltid välja fast telefoni 
när de är möjligt, såväl i hemmet 
som på arbetsplatsen.

Israel varnar för 
riskerna med den 
trådlösa tekniken
Israels miljö- och hälsodepartement har utfärdat en rekommenda-
tion om att använda fast telefon i stället för trådlös. Man hänvisar 
till den stora, internationella Interphonestudien som visar samband 
mellan hjärntumörer och mobiltelefoner, tvärt emot vad som rappor-
terats i svenska medier.

http://www.industryreview.com/Report.aspx?ID=Brain-Tumor-Drug-Pipeline-Analysis-and-Market-Forecasts-to-2016
http://www.industryreview.com/Report.aspx?ID=Brain-Tumor-Drug-Pipeline-Analysis-and-Market-Forecasts-to-2016
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Mobiltelefon-
industrin 
erkänner 
risker i smyg

Mobilfrågan en allt 
hetare potatis i USA
I USA har mobilfrågan börjat 
diskuteras livligt efter en artikel 
i TIME Magazine. Det är jour-
nalisten Michael Scherer som 
grävt vidare i vilka säkerhets-
rekommendationer mobiltillver-
karna går ut med och hur mobil-
telefonernas strålningsvärden tas 
fram. 

Samtidigt har en ny bok av den 
amerikanska forskaren Devra Da-
vis med titeln ”Disconnect: The 
Truth About Cell Phone Radia-
tion, What the Industry Has Done 

to Hide It, and How to Protect 
Your Family” satt fokus på mobils-
trålningens faror.

Fakta som framkommit är bland 
annat att amerikanska FCC, Fe-
deral Communications Commis-
sion, regelverk för mobilstrålning 
baserar sig på mätningar gjorda 
av mobiler placerade i avsedda fo-
dral. Man mäter alltså hur mycket 
strålning som absorberas av krop-
pen (SAR-värdet) då telefonen är 
placerad en väska, som placerar 
den 1,5-2,5 cm bort från kroppen. 

1. Barn bör aldrig placera en mobil-, eller trådlös DECT-telefon, vid huvudet annat än vid abso-
luta nödsamtal. Barn har tunnare kranium än vuxna och deras hjärnor innehåller mer strål-
ningsabsorberande vätskor i och med att hjärnan fortfarande utvecklas. Strålning tränger 
längre in och kan därför orsaka mera skada. Om barn måste använda mobiltelefon är sms att 
rekommendera.

2. När telefonen används bör den vara så långt från kroppen som möjligt. Strålning avtar med av-
ståndet. Fem centimeter från kroppen har strålningen minskat med tre fjärdedelar och 60 cm 
bort är strålningsmängden 50 gånger mindre.

3. Använd om möjligt högtalarfunktionen, eller headset.
4. Undvik användning där täckningen är dålig eller i bil, tåg eller liknande. Då strålar telefonen 

som mest.
5. Lägg bort telefonen så ofta som möjligt. Ha den inte i närheten under natten.
6. Iaktta extra försiktighet vid graviditet.
7. Sätt telefonen i ”flight mode” eller off-line läge om den används som t ex väckarklocka brevid 

sängen. Det stänger av det elektromagnetiska fältet.
8. Om telefonen måste bäras mot kroppen bör skärmen vändas mot kroppen. Då färdas mer strål-

ning bort. Telefonen bör inte placeras på samma ställe hela tiden. Bröstcancer ökar bland unga, 
friska kvinnor som bär telefonen i BH:n.  Man har också sett en halvering av livskraftiga sper-
mier hos män som använder telefonen i timmar per dag.

9. Använd mobiltelefon endast för korta samtal. Vid längre, välj fast telefoni. Biologiska effek-
ter står i direkt relation till hur länge samtal pågår. Trådlösa hemtelefoner av DECT-typ ger 
samma typ av påverkan som en mobiltelefon.

10. Byt öra regelbundet för att inte exponera samma sida hela tiden. Vänta tills mottagaren svarar 
innan mobilen placeras vid huvudet. Då minskar mobilens strålning och användningstiden 
minskar.

11. Använd sms så mycket som möjligt då detta minskar exponeringen av kroppens känsligaste de-
lar.

12. Undvik användning på bussar och tåg då andra passagerare utsätts för strålningen. Undvik 
samtal och onlinetjänster genom att sätta telefonen i off-line läge.

13. Välj telefon med så lågt SAR-värde som möjligt. Det är ett mått på hur mycket elektromagne-
tisk strålning som absorberas av kroppen.

Man har inte valt att mäta hur 
mycket strålning som når kroppen 
med telefonen placerad i en skjort- 
eller byxficka, eller mot huvudet i 
en samtalssituation.

”Helt klart är det så, säger en 
FCC-tjänsteman som väljer att 
vara anonym, att om telefonen tes-
tas i sitt fodral kommer den bara 
att hålla sig inom gränsvärdena om 
man använder den i fodralet”.

Här följer rekommendationer 
för användning av mobiltelefoner 
från Devra Davis bok: Frågan är dock hur många 

som nås av industrins in-
formation? En undersök-

ning på en gymnasieskola i Mal-
mö visar att av hundra tillfrågade 
hade endast sex elever läst bruks-
anvisningen. En majoritet hade 
alltså inte öppnat bruksanvisning-
en alls. Ingen hade sett någonting 
om säkerhet eller strålningsrisker.

Enligt bruksanvisningen bör en 
Motorola V195 hållas minst 2,5 
cm från kroppen, en BlackBerry 
Torch användas med handsfree 
och inte närmare kroppen än 2,5 
centimeter. Speciellt sägs att gra-
vida inte ska ha telefonen i när-
heten av bålen och tonåringar bör 
undvika att ha telefonen nära ne-
dre delen av bålen. 

Nokia 1100 bör hållas en knapp 
centimeter från kroppen och en 
iPhone en och en halv centimeter. 
Apple skriver om iPhone 4:

”När du använder iPhone nära 
kroppen vid samtal eller trådlös 
överföring via mobilnätet, håll iP-
hone minst 15 mm från kroppen och 
använd endast fodral eller bälteshål-
lare som inte innehåller metalldelar 
och som ser till att telefonen alltid 
är minst 15 mm från kroppen”. På 
annan plats lägger man till ”Som 
användaren är du själv skyldig att 
skydda dig”

En HTC Droid Eris distri-
bueras med ett speciellt häfte för 
produktsäkerhet och garantiinfor-
mation. På sidan elva rekommen-
deras användaren ”att ingen del av 
den mänskliga kroppen bör få kom-

ma i närheten av antennen vid an-
vändning av utrustningen”.

I en onlinebilaga till häftet sva-
rar HTC på en strålningsrelaterad 
kundfråga följande:

”För att kunna följa strålnings-
bestämmelserna måste man hålla ett 
minsta avstånd på 1,5 centimeter 
mellan någon del av användarens 
kropp och själva telefonen, inklusive 
antenn.”

Anledningen till att man skri-
ver så, och indirekt erkänner att 
man saluför skadliga produkter, 
är att komma undan skadestånds-
krav. Man kan hänvisa till att an-
vändaren inte följt de riktlinjer 
som finns.

Inte bara mobilindustrin er-
känner mobilstrålningens skad-
lighet. Volkswagen Europa var-
nar att mobiltelefonanvändning i 
bilen kan vara skadliga för hälsan 
”på grund av de extremt höga elek-
tromagnetiska fält mobiltelefonerna 
genererar.” 

En mobiltelefon måste förstär-
ka sitt elektromagnetisk fält kraf-
tigt inuti en bil, som i praktiken 
är en stängd metallbox. Samma 
sak gäller självklart tåg och bussar. 
Där är mängden mobilstrålning i 
dag mycket hög. Nästan alla pas-
sagerare äger en mobil, och många 
passar på att använda apparaten 
för att ringa eller surfa under re-
san. När man färdas i hög hastig-
het måste telefonerna dessutom 
koppla upp sig mot nya basstatio-
ner vilket ökar telefonernas arbets-
börda, och mängden strålning.

Allt fler tillverkare går ut med säkerhetsföreskrifter för sina mobilte-
lefoner. Men informationen är oftast svår att få syn på. Det står bland 
det finstilta långt bak i bruksanvisningen eller i pdf:er eller online-
tjänster. Man gömmer informationen därför att en debatt om risker-
na skulle kunna minska försäljningen av mobilbranschens produk-
ter, och minska efterfrågan på onlinetjänster.

http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,2027523,00.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Devra_Davis
http://en.wikipedia.org/wiki/Devra_Davis
http://www.amazon.co.uk/Disconnect-Devra-Davis/dp/0525951946/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1289905563&sr=8-1
http://www.amazon.co.uk/Disconnect-Devra-Davis/dp/0525951946/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1289905563&sr=8-1
http://www.amazon.co.uk/Disconnect-Devra-Davis/dp/0525951946/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1289905563&sr=8-1
http://www.amazon.co.uk/Disconnect-Devra-Davis/dp/0525951946/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1289905563&sr=8-1
http://www.amazon.co.uk/Disconnect-Devra-Davis/dp/0525951946/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1289905563&sr=8-1
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5000 redan 
på 4G-nätet
SvD. I dag är det ett år sedan Te-
liaSonera drog i gång världens 
första 4G/ lte-nät i Sverige och i 
Norge. Hittills har 5000 personer 
börjat använda den nya tekniken 
och nu är även konkurrenterna 
Telenor och Tele2 i gång. 

Genomslaget verkar bli snab-
bare än när 3G lanserades för 
snart tio år sedan…

24 procent av den vuxna befolkningen i Sverige har 
sömnbesvär, definierat som ”svårt att somna mer än 
tre gånger i veckan” eller ”vaknar under natten mer 
än tre gånger i veckan”. Utpekade orsaker är bland 
annat ”24-timmarssamhället”, buller och andra 
störningar i boendemiljön, ökade krav på effektivi-
tet i arbetslivet, samt det växande informationsflö-
det som gör att man inte kan slappna av.

 År 2008 hade 750 000 svenskar så pass allvarli-
ga sömnbesvär att de fick receptbelagd medicin mot 
obehagen. Forskare beskriver utvecklingen som ett 
hälsoproblem, som nu har exploderat.

Hur påver-
kar mikro-
strålning 
din hälsa?
Följande är en lista på symp-
tom och sjukdomar i mikro-
strålningsens spår, iakttagna 
sedan 1930-talet:

•	Trötthet
•	Sömnlöshet
•	Huvudvärk
•	Ökad infektionskänslighet
•	Förändrad EEG
•	Förändring av hjärtrytmen
•	Olustkänslor
•	Oro
•	Impotens
•	Koncentrationsproblem
•	Yrsel
•	Lättretlighet
•	Minnesstörningar
•	Inlärningsproblem
•	Tryck över bröstet
•	Hjärtinfakt
•	Stroke
•	Darrningar
•	Förhöjt blodsocker
•	Blodtrycksproblem
•	Blodproppar
•	Enzymförändringar
•	Matsmältningsproblem
•	Hormonproblem
•	Sköldkörtelproblem
•	Kromosomförändringar
•	Neuroser
•	Hyperaktivitet
•	Aggressivitet
•	Depressioner
•	Självmord
•	Tinnitus
•	Andningsproblem
•	Problem med muskel-
 styrning
•	Reproduktiva skador
•	Missfall
•	Ögonskador
•	Störningar på nervsystemet
•	Epilepsi
•	Downs syndrom
•	Alzheimer
•	Cancer (leukemi, lymfom,  
 hjärntumör)

Forskning visar att ju längre tid 
man utsätts för strålningen, de-
sto större risk att utveckla sjuk-
dom. Även mängden strålning 
är avgörande. Avstånd till, och 
antal basstationer för mobil-
telefoni, trådlösa DECT-tele-
foner, närhet till TV-sändare 
och militära installationer samt 
trådlösa datanätverk påverkar 
risken för allvarlig sjukdom.

Var fjärde vuxen 
har sömnproblem

All din kom-
munikation 
ska sparas i 
databaser
Aftonbladet. Inom kort förväntas 
riksdagen besluta om att godkän-
na det så kallade Datalagringsdi-
rektivet. Det innebär att alla våra 
mail, sms och telefonsamtal ska 
kartläggas och sparas. Aftonbla-
det skriver att den kritiserade lag 
kan bli verklighet på torsdagen 
den 15 december.

När direktivet går igenom bety-
der det att hela ditt elektroniska liv 
blir lagrat i en databas. Surfvanor, 
mejl-, sms- och samtalsuppgifter 
ska kartläggas och sparas, enligt 
förslaget.

–Den riktar sig mot alla svens-
ka medborgare, säger André Rick-
ardsson, IT-säkerhetsexpert och 
före detta avdelningsdirektör på 
Säkerhetspolisen, SÄPO…

Men kunskapen är dålig om vilka metoder mot 
sömnproblem som lämpar sig bäst. Det finns heller 
ingen långtidsforskning om användningen av sömn-
piller, vilka bara är menade att användas vid kortva-
riga sömnstörningar. Men via epidemiologiska un-
dersökningar vet forskarna att många har långvariga 
problem. 

På längre sikt rekommenderas i stället kognitiv 
beteendeterapi där patienten förändrar negativa tan-
kar och beteenden i positiv riktning. Antalet kliniker 
som behandlar med den metoden har växt stort de 
senare åren.

Den 2:e oktober publicerade 
Stockholms Fria en debattarti-
kel, undertecknad av bland andra 
agronom Ann-Charlotte Bernts-
son, som kraftigt ifrågasätter Ar-
las användning av genmodifiera-
de produkter i sin produktion. 

I artikeln förklaras skillnaden 
på GM-gröda och GMO-gröda. 
”Skillnaden […] är att GMO har 
tillkommit på ett sätt som naturen 
själv inte använder sig av i sin ut-
veckling. Genom GMO-tekniken 
klarar man att korsa artbarriärerna. 
Det är när gränserna sprängs ge-
nom att man tränger igenom cel-
lens kärna och sätter fast en gen-
sekvens från ett annat rike än det 
egna på cellens gensekvenser som 

Arla smyger in 
GMO-produkter

Tyskt för-
bud mot 
GMO-majs
Natural News. Den tyska reger-
ingen har förbjudit odling av ge-
netiskt modifierad majs och kal-
lar den en miljöfara. Odling av 
all annan genmodifierad gröda är 
redan förbjuden i Tyskland. 

Den förbjudna majsen produce-
rar ett gift för att mota bort ska-
deinsekter. 

Monsanto, som har patent på 
den modifierade majsen säger i ett 
pressmeddelande att man förbere-
der ett eventuellt skadeståndsan-
språk mot den tyska staten.

en genetiskt modifierad organism 
uppstår.”

Debattörerna hävdar att tekni-
ken, som innebär att man använ-
der e-colibakterier för att tränga in 
i växtcellens kärna, skapar en växt 
som även bär på tarmbakterier. För 
att skapa en växt med egen insekts-
dödande kapacitet använder man 
jordbakterien Bacillus thuringien-
sis, en kusin till mjältbrandsbakte-
rien. GMO-potatisen Amflora har 
en antibiotikaresistent gen som 
slår mot sex olika sorters antibio-
tika och vars skal man tänker an-
vända till djurfoder. 

Organisationen Svensk Mjölk 
har sedan 2001 en GMO-policy. 
Den garanterar att svenska mjölk-

kor inte utfodras med GMO. Arla 
är medlemmar men importerar 
samtidigt en del av sin mjölk från 
Danmark, som utfodrar mjölkkor 
med GMO. Arla importerar även 
soja från Brasilien. Sojan bespru-
tas med parakvat, endosulfan och 
karbofuran, ämnen förbjudna i 
Sverige.

Sojan upphandlas av foderle-
verantören Lantmännen AB, som 
precis som Arla är medlemmar i 
Round Table on Responsible Soy 
Association, RTRS. 

Sojan växer på åkrar uppkom-
na ur ett aggressivt och omfattan-
de skövlande av regnskog. RTRS 
GMO-soja är en viktig del av sor-
timentet. 

(s) ändrar 
sig om FRA-
lagen
”Riv upp, gör om, gör rätt”, var de 
rödgrönas tydliga inställning till 
FRA-lagen när den röstats ige-
nom. Nu backar Socialdemokra-
terna i frågan.

– Jag tycker inte att det finns 
någon anledning nu att riva upp 
allt det där igen, säger Morgan 
Johansson, (S), ordförande i riks-
dagens justitieutskott till Svenska 
Dagbladet…

Många yngre känner oro över sin 
psykiska hälsa. Hela 59 procent i 
åldern 18-25 år känner oro för sin 
psykiska hälsotillstånd, jämfört 
med 26 procent bland befolk-
ningen 60+. 

Det visar en undersökning gjord 
på uppdrag av kampanjen Hjärn-

Var fjärde svensk tycker att jul-
stressen gör humöret sämre. 
Hela  15 procent av svenskarna 
minns inte en enda av förra årets 
julkappar. 

Nästan en tredjedel av svensk-
arna ser inte fram emot julfirandet 
i någon större omfattning. 

koll. Kampanjen har som mål att 
öka allmänhetens kunskap och 
förbättra attityder till personer 
som lider av någon slags psykisk 
ohälsa. Vad som ligger bakom siff-
rorna är okänt. En anledning tros 
vara att unga lever under starkare 
press från omgivningen än äldre.

Psykisk ohälsa oroar Julen stressar svenskar
Det visar en ny Sifo-undersökning 
som gjorts på uppdrag av Svenska 
Kyrkan. 

I november förutspådde HUI, 
Handelns utredningsinstitut, att 
julhandeln 2010 återigen skulle slå 
nytt rekord, med en ökning på 3 
procent jämfört med förra året.

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/5000-anvander-redan-4g-natet_5807147.svd
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/5000-anvander-redan-4g-natet_5807147.svd
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8280834.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8280834.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8280834.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8280834.ab
(NaturalNews) The German government has banned the cultivation of genetically modified (GM) corn, calling it "a danger to the environment."  The cultivation of all other GM crops is already banned in Germany. The variety in question, known as MON 810, produces a pesticide inside its tissues to repel insects such as larvae of the corn borer moth. Such corn is also known as Bt corn, after the Bacillus thuringiensis bacterium that the toxin-producing genes come from.  Learn more: http://www.naturalnews.com/030733_Germany_GMOs.html#ixzz18DT1OvSy
(NaturalNews) The German government has banned the cultivation of genetically modified (GM) corn, calling it "a danger to the environment."  The cultivation of all other GM crops is already banned in Germany. The variety in question, known as MON 810, produces a pesticide inside its tissues to repel insects such as larvae of the corn borer moth. Such corn is also known as Bt corn, after the Bacillus thuringiensis bacterium that the toxin-producing genes come from.  Learn more: http://www.naturalnews.com/030733_Germany_GMOs.html#ixzz18DT1OvSy
(NaturalNews) The German government has banned the cultivation of genetically modified (GM) corn, calling it "a danger to the environment."  The cultivation of all other GM crops is already banned in Germany. The variety in question, known as MON 810, produces a pesticide inside its tissues to repel insects such as larvae of the corn borer moth. Such corn is also known as Bt corn, after the Bacillus thuringiensis bacterium that the toxin-producing genes come from.  Learn more: http://www.naturalnews.com/030733_Germany_GMOs.html#ixzz18DT1OvSy
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8277131.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8277131.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8277131.ab
http://www.dagenshandel.nu/dh/dagensh.nsf/0/CE5335FAB6EC0681C12577D100291CDE?open
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Monsanto 
vill ha alla
grispatent

Forskare hos Greenpeace upp-
märksammade 2006 en patentan-
sökan från det amerikanska bio-
teknikföretaget Monsanto som 
ger företaget världskontroll över 
uppfödning av grisar och deras 
avkomma.

2006 lämnade Monsanto in ett 
patent till WIPO, World Intel-
lectual Property Organisation, i 
Geneve där de ber om patenträt-
tigheter för grisuppfödning i mer 
än 160 länder. Om patentet ges 
kommer Monsanto att kunna hin-
dra bönder från att avla grisar med 
speciella egenskaper och efter be-
stämda avlingsmetoder. Det kom-
mer också att kunna tvinga bön-
derna att betala en licensavgift till 
Monsanto. Patentet omfattar både 
konventionella metoder för gris-
uppfödning och naturligt före-
kommande genetiska variationer 

DN. Friheten på Internet är ho-
tad. Men professionella hacka-
re har inte mycket att vara rädda 
för – till skillnad från den vanliga 
nätsurfaren. 

Efter WikiLeaks senaste publi-
cering väntas världens regeringar 
skynda på utvecklingen mot ett 
slutet nät…

Början till 
slutet för 
fritt nät

Washington Times. ”Julian As-
sange innebär en tydlig och när-
varande fara för amerikansk  
nationell säkerhet. WikiLeaks 
grundare är mer än en hänsyns-
lös provokatör. Han är terroris-
ternas medhjälpare i kriget mot 
Amerika.

Landets ledning måste ta hand 
om problemet - effektivt och per-
manent”…

Kuhner:

Avrätta 
Assange

Totalt: 1770
Höger-, Etnonationalistisk och 
separatistisk: 1596 (90.17%)
Vänster: 106 (5.99%)
Annat: 62 (3.50%)
Islamistiskt: 6 (0.34%)

Värt att notera är antalet arres-
terade, misstänkta för terrorbrott, 
år 2006.  257 människor arreste-
rades, misstänkta för islamistisk 
terror, motsvarande siffra för hö-
gerpolirisk terrorism var 226. 

Men sedan 2006 har antalet 
arresterade för islamistisk terror 
minskat allt medan siffran för 
högerpolitiska arresteringar för-
dubblats. 

Den europeiska 
polismyndigheten 
Europol har sam-
manställt statis-
tik över terrordåd i 
Europa 2006-2009:

I Godmorgon 1.5 finns en längre 
artikel om konferensen ”En värld 
utan svält” på Sveriges Lantbruks-
universitet, SLU, i Alnarp den 18 
Augusti. Medverkade gjorde bland 
andra Gunilla Carlsson (m) och 
representanter från Monsanto. 

som får grisar att växa snabbare.
Monsanto säger att de vill för-

bättra metoderna för grisuppföd-
ning och att patenten skyndar på 
uppfödningen och sägs åstadkom-
ma högre vinster för uppfödarna. 
Men grisarna och deras avkomma 
måste patenteras, och royalty beta-
las, till Monsanto. Företaget kom-
mer i stor utsträckning att kunna 
kontrollera den normala uppföd-
ningen av grisar, utan någon som 
helst riktig uppfinning bakom.

Monsanto är redan känt för 
sin aggressiva marknadsföring av 
GMO-grödor, som GMO-soja 
och GMO-majs, och för sitt om-
talade monopol på olika frön.

Företaget eftersträvar en världs-
omspännande kontroll över vilka 
plantor som odlas, de djur vi avlar 
och den mat vi äter.

Den genförädlade majsen innehål-
ler en gen från bakterien Bacillus 
Thuriengensis. Genen används för 
att stöta bort skadedjur då den har 
insektsdödande egenskaper. Ge-
nen, som också återfinns i insekts-
medel, tillförs även för att göra 
växter toleranta mot ogräsgift. 

Då majs skördas lämnas majs-
rester på åkrarna. Forskare har fun-
nit att det insektsdödande protei-
net, Cry1Ab, läcker ut i bäckar och 
floder runt majsfälten och sprider 
sig vidare till större vattendrag. 

I Iowa, Illinois och Indiana 
ligger ca 90% av alla vattendrag 
inom 500 meter från ett majsfält.

Genmajs 
förorenar 
vattendrag

Danska 
veteraner 
pressas 
bort
SVT. Att se lemlästade soldater 
kan göra din omgivning deppig, 
därför pressas de med ”närmast 
maffialiknande metoder” att 
lämna det danska försvaret, skri-
ver Jyllands Posten. 

Inom Danmarks väpnade styr-
kor är tanken att man har trygg an-
ställning på livstid.

–Men attityden förändras om 
man blivit av med ett ben eller en 
arm i Afghanistan, säger veteraner.

Förtalade 
forskare till 
domstol

EU:s Miljö-
ministrar vill 
försvåra för 
GMO-förbud

Det säger Andreas Carlgren, Sve-
riges miljöminister. Ministrarna 
vill i stället att EU-kommissionen 
innan årsskiftet presenterar hur 
bedömningar av genmodifierade 
grödors säkerhet ska bli bättre. 
Först då är man villig att ta en vi-
dare diskussion. Om ett eventuellt 
GMO-förbud säger Carlgren: 

–Risken finns att vi då dras in i 
ett handelskrig med USA.

Avaaz.org, en webbsite som or-
ganiserar multinationella upprop 

Miljöministrarna i EU vill inte att en-
skilda EU-länder ska kunna förbjuda 
genmanipulerade grödor. Anses en grö-
da säker är det svårare att motivera ett 
förbud, säger Sveriges miljöminister 
Anders Carlgren.

på Internet, uppger att de nu lyck-
ats samla in en miljon underskrif-
ter till stöd för kravet på ett tillfäl-
ligt stopp mot nya GMO-grödor 
i EU. 

Greenpeace skriver i ett press-
meddelande att EU-kommissi-
onen enligt Lissabonfördraget 
måste ta hänsyn till petitioner som 
skrivits under av minst en miljon 
EU-medborgare, fördelade över 
minst en tredjedel av medlemslän-
derna.

Forskarlaget, bestående av profes-
sor Gilles-Eric Séralini och hans 
kollegor har fått vända sig till 
domstol för att få bukt med för-
talet mot dem och deras resul-
tat. Upprinnelsen är att Séralinis 
grupp inte kunde godkänna forsk-
ningsresultat presenterade av före-
taget Monsanto, resultat företagets 
egna forskare hade kommit fram 
till. Monsantos rapport skulle lig-
ga till grund för godkännande av 
tre nya sorters genetisk modifierad 
majs.

Till skillnad från Monsantos 
egna resultat genomgick profes-
sor Séralinis resultat vetenskaplig 
prövning genom så kallad peer-to-
peer rewiev. 

En grupp franska forskare har gått till 
domstol för att få bukt med en förtals-
kampanj mot dem och deras forskning.

Efter publiceringen har Sérali-
nis forskarlag utsatts för kränkan-
de angrepp från bland andra Marc 
Fellous och AFBV (French Asso-
ciation of Plant Biotechnology). 
Fellous är bland annat anställd av 
franska regeringen för att utvärde-
ra GMO inom jordbruket.

Gilles-Eric Séralini är professor 
i molekylärbiologi och ordförande 
i CRIIGEN, en oberoende grupp 
som forskar kring farorna med 
GMO. Han har också agerat råd-
givare åt den franska regeringen år 
1998-2007. Ett upprop på Inter-
net, där forskare protesterar mot 
behandlingen av professor Sérali-
ni, har hittills undertecknats med 
640 namn.

”citatet”

”Om människor låter reger-
ingen bestämma över maten 
de äter och medicinerna de tar 
kommer deras kroppar snart 
vara i lika dåligt skick som 
själen hos de som lever under 
tyranni.”

Thomas Jefferson, USA:s tredje 
president 1801-1809 och den 
främste upphovsmannen till den 
amerikanska självständighetsde-
klaratonen.

http://www.dn.se/nyheter/varlden/borjan-till-slutet-for-ett-fritt-internet-1.1221622
http://www.dn.se/nyheter/varlden/borjan-till-slutet-for-ett-fritt-internet-1.1221622
http://www.dn.se/nyheter/varlden/borjan-till-slutet-for-ett-fritt-internet-1.1221622
KUHNER: Assassinate Assange - Washington Times www.washingtontimes.com Julian Assange poses a clear and present danger to American national security. The WikiLeaks founder is more than a reckless provocateur. He is aiding and abetting terrorists in their war against America. The administration must take care of the problem - effectively and permanently.
KUHNER: Assassinate Assange - Washington Times www.washingtontimes.com Julian Assange poses a clear and present danger to American national security. The WikiLeaks founder is more than a reckless provocateur. He is aiding and abetting terrorists in their war against America. The administration must take care of the problem - effectively and permanently.
KUHNER: Assassinate Assange - Washington Times www.washingtontimes.com Julian Assange poses a clear and present danger to American national security. The WikiLeaks founder is more than a reckless provocateur. He is aiding and abetting terrorists in their war against America. The administration must take care of the problem - effectively and permanently.
http://www.europol.europa.eu/
http://video.google.com/videoplay?docid=1669587865067156619#
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En annan bild av Iran
Vad är Iran? Är det 
en av ondskans ax-
elmakter där bar-
bariska män stenar 
våldtagna kvin-
nor till döds? Är 
det ett land som 
febrilt kämpar för 
att skaffa kärnva-
pen och därigenom 
bli ett hot för hela 
världen? 
Bilden många har av Iran är av 
ett sargat land, styrt av en vålds-
man, där befolkningen lever under 
extremt förtryck. Vi vet inte vad 
som är sant eller ej i rapportering-
arna kring Iran, men något som 
tiden med Godmorgon har lärt 
oss är att sanningen ofta är mera 
komplex än den presenteras. 

Vi på redaktionen snubblade 
över en fantastisk fotoserie från 
Iran. Håll till godo. 

För den 
som vill 
veta mer…
Godmorgon är en idéell produk-
tion som därför inte kommer ut 
så ofta som den kanske borde. 
Därför tipsar vi om några resur-
ser på Internet där ni kan få veta 
mera om sådant vi brukar ta upp:

www.monanilsson.se
monanilsson@wordpress.com
Här kan du läsa mer om Mona 
Nilsson arbete och få senaste nytt 
om mikrostrålning.

 
http://solveig21.mpbloggar.se
Solveig Silverin är miljöingenjör 
och sedan länge engagerad i strål-
ningsfrågan. Solveig gräver gärna 
i offentlig information från då och 
nu och hittar bevis på att industrin 
och myndigheterna är mycket med-
vetna om strålningsriskerna.

http://www.maxicom.se/
Kalle Hellberg är VD för Maxicom, 
förmodligen det enda svenska  före-
tag som varnar för riskerna med de 
egna produkterna. Maxicom saluför 
de mest säkra trådlösa produkterna 
på marknaden. Här hittar du också 
speciella handsfreeset som minskar 
strålningen till hjärnan med över 
nittio procent. Du kan också skaf-
fa dig en egen strålningsmätare och 
mäta upp strålningen i miljöer där 
du vistas.
På Maxicoms hemsida hittar du en 
speciell avdelning om riskerna med 
den trådlösa tekniken. Kalle Hell-
berg ger också ut ett nyhetsbrev en 
gång i veckan med det senaste om 
strålningsrisker, och lite annat. 

Strålskyddsinstitutet
Här hittar du sveriges officiella 
hållning till mobil- och mikro-
strålning med riktlinjer och tips för 
mobilanvändning och solande. Lars 
Mjönes är ansvarig och skriver om 
strålningsfrågan samt gör framträ-
danden i media.

Italiens högsta domstol har fast-
ställt en tidigare dom från 2009 
där Radio Vatikan dömdes att be-
tala skadestånd till närboende. 
Enligt en undersökning är cancer-
risken inom 12 km från den starka 
radiosändaren upp till sju gånger 
förhöjd för både vuxencancer och 
barncancer. 
Domstolsbeslutet visar att den 
svenska strålsäkerhetsmyndighe-
ten information om att man ”aldrig 
lyckats iakkta att radio- och TV-
master har några hälsoeffekter” är 
felaktig liksom hållningen att mo-
bilstrålning inte kan orsaka cancer.
Domstolsbeslutet visar också att 
gällande gränsvärden för radiofrek-
vent strålning (däribland mobilte-
lefonin) är felaktiga eftersom de ut-
tryckligen utesluter cancereffekter 
och enbart skyddar mot omedelba-
ra effekter av kort tids exponering.

Italienska HD:

Radio-
frekvent 
strålning 
ger cancer

Ryska militären:

Libyens luft-
anfall är lögn

Den 22 februari rapporterade både 
Al-Jazeera och BBC att den Li-
byska regimen hade angripit de-
monstranter med stridsflygplan. 
Historien spreds snabbt via olika 
nyhetskällor och bland annat Af-
tonbladet rapporterade om händel-
sen. Men de satellitbilder som den 
ryska militärledningen har fått be-
rättar en annan bild. Med den in-

Höga företrädare för den ryska militären är säkra på att de luftanfall 
på den egna civilbefolkningen som rapporterats från Libyen aldrig har 
inträffat. Den ryska militären har bevakat upproret i Libyen via spion-
satelliter, men säger sig inte har sett någonting som tyder på att några 
flyganfall skulle ha inträffat.

formation som nu är tillgänglig, 
säger företrädare för den ryska mi-
litären, har de påstådda attackerna 
aldrig inträffat, vare sig i Benghazi 
eller i Libyens huvudstad Tripoli. 
Bilder som läckt ut från upproren 
i Libyens stöder den ryska militär-
ledningens rapport då bilderna inte 
visar någon slags förstörelse som 
brukligt vid luftanfall. 

http://picasaweb.google.com/royabarrette/IranNature#slideshow/5186963271938379330
http://www.monanilsson.se
http://monanilsson.wordpress.com/
http://solveig21.mpbloggar.se
http://www.maxicom.se/
http://www.maxicom.se/Stralningsrisker.php
http://www.maxicom.se/Villduhamerinfo.php
http://www.maxicom.se/Villduhamerinfo.php
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Allmanhet/
KUHNER: Assassinate Assange - Washington Times www.washingtontimes.com Julian Assange poses a clear and present danger to American national security. The WikiLeaks founder is more than a reckless provocateur. He is aiding and abetting terrorists in their war against America. The administration must take care of the problem - effectively and permanently.
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Vanlig tillsats knyts 
till leukemi hos barn

Vatten, en förlorad 
rättighet?

”citatet”

”Korf bör helst tillverkas i det 
egna köket, emedan varan så 
ofta är underkastad förfalsk-
ningar af det vidrigaste slag, 
hvilka till på köpet äro mycket 
svåra att upptäcka.

Den som nödgas köpa korf, 
bör därför alltid vända sig till 
en korftillverkare, för hvilken 
han knyter ett oinskränkt för-
troende.””

Gustafva Björklund 1893. 
Ur Korvboken av Karl-Olov 
Arntsberg & Anders Björklund.

”citatet”

”Det existerar ingen rättighet 
att själv konsumera, eller att 
kunna ge barn särskilda livs-
medel. Människan har ingen 
generell rätt till kroppslig el-
ler psykisk hälsa.”

US Department of 
Health & Human Servises
samt
US Food & Drug 
Administration (2010)

–Dagsdosen är satt med 
marginal, men den ska na-
turligtvis inte överskridas. 

Barn brukar vara särskilt känsliga. 
Det är angeläget att försöka sänka 
intaget av nitrit genom att minska 
mängden som tillsätts maten, sä-
ger Evelyn Jansson Elfberg, avdel-
ningsdirektör på livsmedelsverkets 
regelavdelning.

I Finland har man precis ge-
nomfört en sänkning av gränsvär-
det. Anledningen är att ämnet har 
knutits till olika typer av allvarliga 
hälsorisker. 

En amerikansk studie publice-
rad av BMC Cancer visar att barn 
som äter charkuterier med nitrit 
en gång i veckan har 74 procent 
större risk att drabbas av leukemi 
än barn som undviker produkter 
med tillsatt nitrit.

 515 Taiwanesiska barn under-
söktes och deras matvanor jämför-
des. Ett antal av barnen led av all-
varlig leukemi och forskarna kunde 
se att barnen hade ätit mera nitrit-
rik kost. Forskarna bakom studien 
skriver att det fortfarande är för ti-
digt att säga om nitritet bevisligen 
lett till sjukdomen. Men forskarna 
drar ändå slutsatsen att barn bör 
begränsa sitt intag av processade 

charkvaror såsom bacon, korvar 
och leverpastej. Ytterligare under-
sökningar har kopplat nitrit till tu-
mörer, bland annat i bukspottkör-
tel och tarm. År 2008 registrerades 
i Sverige 6017 nya fall av kolorek-
tal cancer. Det är 12% av alla can-
cerfall i Sverige och gör cancerfor-
men till tredje vanligast i landet. 

Nitrit används som konser-
veringsmedel och skyddar mot 
bakterien botulinum, som kan ge 
dödlig matförgiftning. Men äm-
net bidrar också till att ge chark-
produkter en aptitligare färg. Pro-
dukter utan nitrit ser grå ut, vilket 
enligt branschen påverkar försälj-
ningen.

–Det finns i mat som barn äter 
ofta, exempelvis korv, fortsätter 
Elfberg. 

Inom EU planeras en sänkning 
av gränsen för hur mycket nitrit ett 
livsmedel får innehålla. Gränsvär-
det i Finland sänktes just på grund 

av att barnen åt så mycket korv.
På förpackningen betecknas ni-

trit som E249 eller E250.
Hur ämnet påverkar människor 

är inte helt känt. I djurstudier ger 
nitrit sjukliga förändringar på bi-
njurar, lungor och hjärta. Ämnet 
kan också försämra blodets förmå-
ga att transportera syre. Detta har 
orsakat dödsfall hos små barn. 

Tillsatsen behöver dock inte an-
vändas på det sätt man gör i dag. 
För att förhindra tillväxt av bakte-
riens sporer räcker det med myck-
et mindre dos nitrit än vad som 
nu används, och många produkter 
skulle klara sig utan. 

Bättre hygien och rutiner vid 
charkuteritillverkning skulle mins-
ka risken avsevärt. Bakterien åter-
finns främst finns i jord, bottense-
diment och förmultnade växter. 

Det finns också naturliga ersät-
tare till E249 och E250. Vid Uni-
versitetet i Arkansas har man fun-
nit att extrakt från grönt te och 
druvkärnor är fullgoda alternativ. 
Men nitrit används inte bara för 
ämnets bakteriehämmande egen-
skaper. 

Utöver att ge den rosa färgen 
binder ämnet vatten, och fungerar 
som smakförstärkare.

Sju av tio svenska barn får i sig för mycket av konserverings-
medlet nitrit, E250, visar en ny studie från livsmedelsverket. 
Nitrit är ett ämne som tillsätts i mat som uppskattas av barn, 
till exempel korv och leverpastej.

Privatiseringsprogram-
men startade i början av 
1990-talet och har sedan 

dess vuxit fram i Indien, Bolivia, 
Chile, Argentina, Nigeria, Mexiko, 
Malaysia, Australien och Filippi-
nerna, för att nämna några. I Chile 
införde Världsbanken ett lånevill-
kor för att garantera en 33% vinst-
marginal till det franska företaget 
Suez Lyonnaise des Eaux. Företa-
get insisterade samtidigt på 35%.

Vatten är en grundläggande rättighet enligt allmänna dekla-
rationen om mänskliga rättigheter, men kanske inte så länge 
till. För närvarande sker en brådskande privatiseringsvåg av 
vatten runt om i världen. Världsbanken och Internationella 
valutafonden (IMF) driver på privatiseringen av statliga vat-
tenbolag, via europeiska och amerikanska storföretag. Ut-
vecklingen påskyndas genom bestämmelser i handelsavtal 
och tuffa villkorliga lån till utvecklingsländerna.

Detta är ett första steg mot en 
privatisering av allt vatten. Globa-
liseringen, och privatiseringen av 
vattenresurserna, är ett försök av 
storföretagen att ersätta kollektivt 
ägande av vattentäkter med privat. 
Dessa försök möts dock av ett allt 
ökande motstånd.

Anhängare av privatisering sä-
ger att privatiseringens historia är 
kantad av framgångar; ökad effek-
tivitet, kvalitet, tillförlitlighet, och 

sänkta priser. Men är det verkligen 
så? Det finns en uppsjö exempel på 
hur privatiseringen av vatten miss-
lyckats. Kraftigt ökade vattenpri-
ser har sammanfallit med sämre 
kvalitet på dricksvattnet:

1998 var vattnet i Sydney föro-
renat med höga halter av Giardia 
och andra mikrobiologiska parasi-
ter kort efter dess vatten övertogs 
och ”sköttes” av det privata företa-
get Suez Lyonnaise des Eaux.

I Kanada dog sju människor till 
följd av E. coli-bakterier i Wal-
kerton, Ontario, efter det att vat-
tentestningen privatiserats och då 
utfördes av A&L Labs. Företa-
get behandlade testresultaten som 
konfidentiell intellektuell egendom 
och offentliggjorde dem inte.

Konsumenter i Casablanca, Ma-
rocko såg priset på vatten tredubb-
las efter att vattnet privatiserades.

När ett dotterbolag till Suez Ly-
onnaise des Eaux köpte det stat-
ligt ägda vattenbolaget Obras Sa-
nitarias de la Nación i Argentina, 
fördubblades vattenpriserna men 
vattenkvaliteten försämrades. Fö-
retaget blev tvunget att lämna lan-
det när invånarna vägrade att be-
tala sina räkningar.

Vatten blev oåtkomligt, dyrt och 
osäkert efter det att vattenförsörj-
ningen privatiserades i Johannes-
burg, återigen av Suez Lyonnaise 
des Eaux. Kolera spreds och tusen-
tals människor var bortkopplade 
från sitt vatten.

Nya siffror:

USA riskerar 
statsbankrutt
Nya siffror i USA visar att arbets-
lösheten stiger igen. Samtidigt 
misslyckades president Barack 
Obamas budgetkommission med 
att enas om åtgärder för att mins-
ka den stora amerikanska stats-
skulden.

De två ordförandena i kommis-
sionen, en demokrat och en repu-
blikan, hade presenterat en myck-
et tuff plan som inkluderade både 
omfattande sociala nerskärningar 
och skattehöjningar, mest i form 
av minskade avdragsmöjligheter.

När kommissionen, som hel-
het idag, skulle ta ställning till 
förslaget så fick det inte tillräck-
ligt många röster. Elva av 18 leda-
möter var visserligen för men det 
hade krävts 14 röster för att planen 
skulle godkännas.

Det betyder att det inte blir nå-
got förslag till kongressen om hur 
budgetunderskottet och statsskul-
den ska minskas, vilket var vad 
president Barack Obama hade 
hoppats på.

Det visar att det politiska syste-
met i USA kört fast. Planen fick 
stöd från både en del republikan-
ska och en del demokratiska leda-
möter vilket kan innebära att åt-
minstone några av punkterna läggs 
fram inför kongressen och eventu-
ellt godkänns.

USA har en statsskuld på 14 
000 miljarder dollar och ett galop-
perande budgetunderskott. Om 
inget görs riskerar USA en stats-
bankrutt. I dag kom det statistik 
som visade att den amerikanska 
arbetslösheten i november ökade 
till 9,8 procent.

Det var en stor missräkning ef-
tersom det funnits vissa tecken på 
att USA-ekonomin utvecklar sig 
åt rätt håll.
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Generös sjukförsäkring 
inte ansvarig för den 
ökade sjukfrånvaron

Guld- och silverbluffen:

Hur man 
säljer det som 
inte finns

Forskarna har jämfört statistik med länderna som 
tog lån från andra institutioner, med lägre krav på 
strukturomvandling. Där var utvecklingen en annan 
- antalet döda i tuberkulos minskade under samma 
period med åtta procent.

I rapporten skriver forskarna att ”IMF:s lån verkar 
inte ha varit ett medel mot ett försämrat hälsoläge, 
snarare har de påskyndat det.”

IMF, å sin sida, ifrågasätter om forskarna på ett 
adekvat sätt beaktat den instabilitet som följde på 
Sovjetunionens kollaps. Enligt en talesman för orga-
nisationen tar det längre tid än så för en sjukdom att 
orsaka sådana förhöjda dödstal.

”Om IMF inte hade klivit in och hjälp de tidigare 
kommunistländerna skulle nedskärningarna i sjuk-
vården blivit ännu större och ohälsan generellt va-
rit värre”, skriver talesmannen William Murray i en 
kommentar.

Men även sedan de tagit hänsyn till faktorer som 
krig, inflation och befolkningsförändringar så sam-
manfaller ökningen av tuberkulos med IMF:s lån-
givning, säger forskarna.

Lånens storlek och tidsperioden under vilken de 
utbetalades följer också sjukdomens spridning.

-Vi prövade många alternativa förklaringar, men 
ingen kunde förklara förloppet. Vi säger inte att 
IMF:s lånekrav är den enda avgörande faktorn, 
men de kan förklara en del av mönstret, säger David 
Stuckler, som är en av forskarna bakom undersök-
ningen.

Infektionssjukdomen tuberkulos dödar årligen 
1,6 miljoner i världen. Under senare år har varian-
ter av sjukdomen utvecklats som är resistenta mot 
antibiotika. Delar av tidigare Sovjetunionen hör till 
de områden som är värst drabbade av resistenta tbc-
bakterier.

Ny forskarrapport:

IMF:s Nedskärnins-
krav dödade 100 000
De ekonomiska nedskärningar som många tidigare kommu-
nistländer tvingades till under 1990-talet av Internationella 
valutafonden (IMF) kan ha orsakat 100.000 dödsfall i TBC. 
Det visar en ny forskarrapport av brittiska forskare vid Cam-
bridge university som publiceras i tidskriften Plos Medicine. 
I rapporten sägs att antalet dödsfall i tuberkulos ökade med 
minst 17 procent i länder som beviljades IMF-lån åren 1991- 
2000. IMF:s motkrav innebar omfattande nedskärningar av 
ländernas offentliga utgifter.

Guld och silver skördar 
stora framgångar i inves-
teringskarusellen just nu. 

Guld stängde den 6 december 
nära all time high. Samtidigt no-
teras silver för den högsta nivån 
på 30 år. En av många anledning-
ar är den amerikanska central-
bankschefen, Ben Bernankes tal 
nyligen om att trycka mera dollar 
för så kallad kvantitativ lättnad.

Guld och silver har alltid an-
setts en säker hamn för investerare 
i tider av finansiell och samhällelig 
oro. Men många som investerar i 
ädelmetaller har satsat sina peng-
ar i papper, utan någon som helst 
täckning i faktiskt guld och silver.

I Europa är Irland det senaste 
exemplet på länder där budgetun-
derskottet blivit ohanterligt. Man 
har fått begära hjälp från den in-
ternationella valutafonden, IMF, 
likväl som från Europeiska stater 
där krisen ännu inte slagit igenom 
med full kraft, t ex Sverige. I USA 
är ekonomin hårt ansträngd och 
arbetslösheten den högsta sedan 
andra världskriget. Både den ame-
rikanska dollarn och den Europe-
iska Euron befinner sig i djup kris, 
vilket får investerare, likväl som 
småsparare, att fly från börser och 
valutaspekulation till ädelmetaller 
som guld och silver.

Den vanligaste metoden att 
handla med ädla metaller är via en 
råvarubörs. Man köper ett certifi-
kat som motsvarar en viss mängd 
ädelmetall i råvarubörsens kassa-
skåp. Då slipper man problemet 
att på ett säkert sätt förvara sin 
metall. 

Men bakom certifikatet finns i 
de allra flesta fall inget guld eller 
silver. Till exempel handlas det på 
London Bullion Market Associa-
tion över 100 gånger mer silver i 
form av papperscertifikat än vad 
det finns fysiskt silver. Detta av-

slöjas av en före detta anställd på 
Goldman Sachs, Jeffrey Christian. 
Krasst innebär detta att den som 
vill hämta ut sitt silver inte kan det, 
då det inte finns. Detta ska i prak-
tiken inte utgöra något problem, 
säger Jeffrey Christian, då man vid 
likviditetsbrist på silver kan få ut 
värdet i kontanter i stället. 

Råvarubörserna gör sitt för att 
människor ska dra sig för att be-
gära leverans från råvarubörserna. 
Att göra det innebär omfattande 
pappersexercis, höga omkostnader 
och långa leveranstider. Om man 
tar på sig arbetet, och kostnaden, 
för att få sitt silver levererat får 
man först ytterligare ett certifikat. 
Denna gång ett specialcertifikat 
för att kunna vända sig till lager-
depån och via ytterligare pappers-
exercis med fler mellanhänder teo-
retiskt få ut det fysiska silvret. Om 
det existerar.

Efterfrågan på guld och silver 
ökar dag för dag och marknaden 
börjar uppleva en brist. Men finns 
det anledningar att köpa guld och 
silver, annat än i spekulationssyf-
te?

Enligt Torgny Persson på Li-
berty Silver, som handlar med fy-
sisk ädelmetall, finns flera anled-
ningar till varför människor vill 
äga fysiskt guld och silver. 

Många tror till exempel att sys-
temet med våra sk FIAT-pengar 
(papperspengar och elektroniska 
skuldpengar) kommer att gå om-
kull, och att guld och silver är vär-
debevarande vid hyperinflation.

Om många begär ut sitt innehav 
kan det också innebära att handla-
ren går i konkurs och ej kan levere-
ra varken silver, guld eller pengar.

Samtidigt tror många att guld 
och silver återigen kommer gälla 
som lagligt betalningsmedel, vilket 
t ex skett i North Carolina. 

Ny forskning. En sammanställ-
ning av nästan 20 000 vetenskap-
liga artiklar, gjord av forskare 
vid Göteborgs universitet, visar 
att det är rationaliseringar, allt-
så ökade arbetsbördor för min-
dre personal, som är en gemen-
sam nämnare för de senaste årens 
massjukskrivningar.

De höga sjukskrivningstalen 
i början på 00-talet brukar of-
tast förklaras med Sveriges gene-
rösa socialförsäkringssystem, men 

det är enligt de nya rönen en myt. 
I stället är det efterverkningarna 
av budgetkris som den borgerliga 
regeringen var med och skapade 
under 90-talet, som pekas ut som 
ansvarig för de ökade sjuktalen. 

Som sammanfattning kan sam-
banden förklaras på följande sätt:

Nedskärningar, inte trygghets-
system, leder till fler sjuka. 

Rehabilitering, inte försämra-
de trygghetssystem, leder till fler 
friska.

Gästarbetare luras till Sverige för 
att arbeta under vad som kan be-
skrivas som slavliknande förhål-
landen. 

Handeln med arbetskraft är en-
ligt rapporten en viktig och lön-

sam del av den internationella or-
ganiserade brottsligheten. Sverige 
saknar beredskap för hur man ska 
bemöta problemet.

”Det här är en del av den orga-
niserade internationella brottslig-

heten. Att handla med människor 
för arbetskraftsexploatering är väl-
digt lönsamt och det finns en ef-
terfrågan i Sverige”, säger Walter 
Kegö, som skrivit rapporten på 
uppdrag av SIDA.

Gästarbetare slavar i Sverige

http://www.youtube.com/watch?v=PTUY16CkS-k&feature=player_embedded
www.libertysilver.se
www.libertysilver.se
http://www.scstatehouse.gov/sess118_2009-2010/bills/4501.htm
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Den Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet (EFSA) var på 
samma linje. Man uppskattade att 
den allra högsta mängd bisfenol A 
ett barn på sex månader kan få i 
sig endast uppgår till 25 procent av 
det dagliga intag som myndighe-
ten bedömer är säkert vid livslång 
exponering.

Kanada förbjöd kemikalien ef-
ter att den första stora undersök-
ningen 2008 visade att BPA ”finns 
i många plastprodukter kan ha 
samband med kroniska sjukdomar 
som diabetes och hjärtbesvär”. Det 
förklarade Kettil Svensson med att 
”det är ett politiskt beslut, man til-

Myndigheterna 
backar om 
kemikalierisk

lämpar helt enkelt försiktighets-
principen.” Den principen var man 
dock inte själva beredda att tilläm-
pa.

När så COOP i våras gick ut 
med att man skulle sluta sälja 
nappflaskor som innehåller bisfe-
nol A, fick det stort medialt ut-
rymme och då vände opinionen. 
Regeringen ville föregå ett förbud 
inom EU. I Dagens Nyheter kun-
de man läsa att ”Kemikalieinspek-
tionen har drivit på för att Sverige 
ska följa Danmarks och Kanadas 
exempel och förbjuda bisfenol i 
nappflaskor”.

I september i år kom en press-

release från EFSA där man 
skrev om nya undersökningar 
som visar på förändringar på 
centrala nervsystemet, effekter 
på immunförsvaret och ökad 
risk för bröstcancer. Men man 
skriver också att ”man inte 
har hittat några övertygande 
bevis för risk för neurologis-
ka beteendestörningar”.

I oktober så kom till slut 
en rapport som slår fast att man 
sedan länge har kunnat påvisa ke-
mikaliens påverkan på sexualdrift, 
impotens och DNA-skador på 
spermier.

Så sent som i Januari i år så kunde lobbyister hänvisa till 
Livsmedelsverkets experter för att visa att larmrapporter om 
att kemikalien Bisfenol A:s skadeeffekter var överdrivna. 
– De robusta undersökningar på försöksdjur som utförts en-
ligt OECD:s riktlinjer visar att de mängder som vi får i oss 
inte påverkar vår hälsa negativt, säger Kettil Svensson, 
toxikolog på Livsmedelsverket. 

Kassakvitton, en vanlig källa till Bisfenol A.

Värktablett 
ger lever-
skador vid 
”säker” dos
SvD. En studie i den amerikan-
ska tidskriften JAMA kring äm-
net Paracetamol, aktiv substans i 
många värktabletter, visar att var 
tredje användare snabbt riskerar 
höjda levervärden.

Den ansedda forskaren Richard 
Sharpe anser att Paracetamol är en 
substans som inte skulle godkän-
nas som läkemedel idag. Enligt 
bipacksedeln till värktabletten 
Alvedon är det bara en på tusen 
användare som riskerar leverska-
dor, om man följer rekommenda-
tionerna.

Alvedon, med Paracetamol, marknads-
förs som en chick vardagsascessoir.

WHO sänker det rekommende-
rade gränsvärdet för radon i bo-
städer från 1 000 till 100 becque-
rel per kubikmeter (Bq/m3). Nya 
studier som visar att risken att 
drabbas av lungcancer ökar med 
16 procent för var 100:e becque-
rel. 
Strålsäkerhetsmyndigheten ändra-
de sina rekommendationer direkt 
efter larmet, och skriver att radon-
halten helst bör sänkas till under 
100 Bq/m3.

Boverket, som tillsammans med 
fem andra myndigheter utrett Ra-
don, anser inte att Sverige behö-
ver sänka sitt gränsvärde, från nu-
varande 200 till 100 becquerel per 
kubikmeter. Anledningen man 
uppger är att det skulle kosta för 
mycket och därför inte vara sam-
hällsekonomiskt försvarbart.

Inget 
sänkt 
gräns-
värde 
för 
radon Flera länder har stoppat impor-

ten, men i Sverige fyller det bil-
liga köttet charkdiskarna, sam-
tidigt som svenska producenter 
knäar under priskonkurrensen.

–Våra svenska bönder har det 
mycket svårt i dag, säger Maria 
Forshufvud, vd för branschorgani-
sationen Svenskt kött.

Importen har ökat kraftigt de 
senaste åren och tog ytterligare 
fart efter att den tyska dioxinskan-
dalen avslöjades för en tid sedan.

När flera andra marknader 
stängdes för de tyska produkterna 
ökade i stället exporten till Sveri-
ge.

Kina, Sydkorea och Ryssland 
hörde till de länder som stoppade 
sin import av tyskt fläsk. Sverige 
har fortsatt att säga ja tack.

Nu flödar det tyska fläsket in på 
den svenska marknaden och ham-
nar i korvar och andra charkpro-

I januari i år hittades höga nivåer av giftet dioxin i fläskkött 
från bondgårdar i Tyskland. Detta efter att dioxin först hit-
tats i foder. Men nu dumpas köttet till svenska konsumenter. 

dukter, äts i skolmatsalar och på 
andra institutioner, eller serveras i 
restauranger och i butikernas fär-
digrätter som värms i mikron.

Däremot är det svårare att hitta 
det tyska grisköttet ute i butiker-
nas köttdiskar. De tre matjättarna 
Ica, Axfood och Coop säljer till 
övervägande del svenska fläskfiléer 
och fläskkotletter i sina affärer.

Dessa förpackningar är märkta 
med ursprungsland, något som inte 
krävs för korv och andra charkpro-
dukter. På Svenskt kött efterlyser 
man ett krav på sådan märkning.

Dagens regler för offentlig upp-
handling gör också att svenskt 
kvalitetskött missgynnas till för-
mån för billigare importprodukter, 
enligt branschorganisationen.

Men svenska bönder har en be-
tydligt strängare djurskyddslag-
stiftning att följa vilket gör det 
svenska fläsket dyrare.

–Den svenska djurskyddslag-
stiftningen är stark och bra, men 
det absurda är att svenska djur-
bönder konkurrerar med de som 
inte behöver följa den lagstiftning-
en, säger Maria Forshufvud.

Följden av prisrallyt kan bli att 
svenska producenter slås ut och att 
svenska värderingar inom djurhåll-
ningen på sikt urholkas.

I Belgien förgiftades 1996 500 
ton djurfoder med ett gram dioxin 
i något som har kommit att kal-
las den Belgiska dioxinincidenten. 
Denna till synes lilla mängd dioxi-
ner ledde dock till att konsumen-
ter exponerades för doser uppemot 
200 gånger det normala.

I december 2008 kallade den 
irländska livsmedelsmyndigheten 
tillbaka allt grisar, som slaktats ef-
ter 1 september, sedan det visat sig 
att ca 10 % av dem hade fått foder 
innehållande dioxin.

Tyskt dioxin-
kött levereras 
till Sverige

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/paracetamol-hade-inte-godkants-i-dag_5836609.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/paracetamol-hade-inte-godkants-i-dag_5836609.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/paracetamol-hade-inte-godkants-i-dag_5836609.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/paracetamol-hade-inte-godkants-i-dag_5836609.svd
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MATS SEDERHOLM
OCH LINDA BJUVGÅRD
ROBOTFOLKET. 

RECENSION
Neil Strauss är musikjournalist och har på senare år blivit känd 
som biografiförfattare. Han har bland annat skrivit böcker om 
Marilyn Manson, Mötley Crue och Jenna Jamesson. Mest känd 
har han dock blivit för raggningsboken Spelet (The Game).
Strauss senaste bok inleds med att han får ett uppdrag att skriva 
om Millenieskiftet och de olika domedagssekter som tror att 
världen som vi känner den är på väg att gå under. 

Efter 11/9 och katastrofen i New Orleans växer hans eget intres-
se för olika överlevnadsstrategier. Det som får honom att börja fun-
dera på en flytt utomlands är omvalet av George W Bush. Han mö-
ter några miljonärer som noggrant förbereder sig för att fly landet. 
De menar att USA kommer att bli bankrutt och att landet kommer 
att falla isär. De skaffar bl.a. dubbla medborgarskap, flyglicens och 
ser till att placera sina tillgångar på säkra banker i andra länder.

Neil börjar planera för att följa deras exempel, men problemet är 
att han snart märker att det har blivit mycket svårare för amerikan-
ska medborgare att få dubbelt medborgarskap och att placera peng-
ar i utländska banker. Dels så har en del länder ändrat reglerna för 
att hindra flödet av oroliga amerikanare som försöker fly landet och 
dels så har amerikanska myndigheter satt press på banker att inte ta 
emot pengar från deras medborgare.

Nya lagar typ Patriot Act och Homeland Securitys utökade be-
fogenheter övertygar Strauss och många han möter att USA sakta 
men säkert förvandlas till en fascistisk stat. 

Strauss egen oro gör honom besatt av att förbereda sig på ett 
samhälle i kaos. Han skaffar konserver, dieselaggregat, vattendunkar 
och han går till och med så långt att han även gräver ned proviant i 
skogen på olika platser för att ha tillhands om han blir tvungen att 
fly snabbt från sitt hem. Han går kurser i överlevnad i skogen, i att 
tillverka knivar, spåra och hitta mat och han går tämligen långt i sin 
besatthet. 

Strauss är väldigt bra att beskriva allvarliga ämnen på ett lättsamt 
och humoristiskt sätt, och man dras lätt med i hans besatthet. För 
läsarnas/hans egen /bokförlagets skull så avslutas boken i en positiv 
anda men det går inte bortse från den otroligt pessimistiska och 
kanske realistiska bild av USA han målar upp.

RECENSION
Romanen Robotfolket är en 
äventyrsroman med det klas-
siska temat kampen mellan det 
goda och det onda. Men roma-
nen kan även fungera som en 
utbildningsbok.

Huvudpersonen William får 
på sin 30-årsdag ett brev från sin 
mamma som dog 25 år tidigare 
och innehållet förändrar hans liv 
och synen på omvärlden. Anled-
ningen till att mamman skrev 
brevet var att hon fruktade för sitt 
liv och att hon tillhörde ett hem-
ligt sällskap som kallar sig Vand-
rarna och som kämpar mot ett 
större hemligt sällskap, vid namn 
Marduk, som vill förslava mänsk-
ligheten. William dras snabbt in 
ett händelseförlopp med oana-
de konsekvenser. Det hemliga 
sällskapet Vandrarna, som även 
hans morbror tillhör, räddar ho-
nom från en grupp lönnmördare. 
De gömmer sig på landet för att 
förhindra att lönnmördarna som 
tillhör Marduk ska kunna hitta 
honom och försöka igen.

För att förstå sammanhangen 
och vad striden mellan dessa två 
sällskap handlar om får William 
under en tid genomgå en utbild-
ning som de olika medlemmarna 
i sällskapet portionerar ut.

–Tanken med den här utbild-
ningen är att varje del ska bygga 
på nästa så att du, när du har tagit 
del av alla åtta delarna, ska ha fått  

 
 
en övergripande bild av hur Vand-
rarna ser på tillvaron och vilka 
Marduk är.” De olika delarna tar 
upp på vilka sätt vi är manipule-
rade att inte märka hur mycket av 
vår frihet som är begränsad. Eller 
rättare sagt att den frihet vi upp-
lever är en illusion. De tar upp 
hur skolan och vetenskapen for-
mar oss i hur vi uppfattar världen 
genom att hindra fel åsikter och 
uppfattningar kommer fram och 
att stressen i samhället splittrar 
oss. En väldigt intressant lektion 
handlar om den kollektiva seen-
dehorisonten och hur vi har svårt 
att uppfatta saker som sker bort-
anför denna. Den är begränsad 
av stress, konkurrens, fler och fler 
valsituationer som enbart tar upp 
vår tid, fler varor som måste ägas 
osv. Allt detta sammantaget får 
oss att ge bort vår frihet för att 
få känna någon trygghet. Sam-
tidigt så uppstår alla dessa kris-
situationer som motiverar mer 
övervakning och mindre frihet. 
Besluten sker utanför horisonten 
och därför kan vi inte se vem som 
i slutänden gagnas av dessa. Våra 
nyhetsmedia har heller inget in-
tresse av att belysa detta.

Marduk är den organisation 
som styr dessa skeenden utan att 
flertalet har möjlighet att uppfat-
ta vilka mekanismer som finns i 
samhället. Vidare tar utbildarna i 
Vandrarna upp media, det eko

 
nomiska systemet, hemliga orga- 
nisationer och att kriser skapas 
för att användas som argument 
för politiska beslut, den så kal-
lade problem/action/solution-
kedjan

Det fyndiga är att samtidigt 
som William genomgår sin ut-
bildning så gör läsaren samma 
sak. Innehållet i den del av boken 
som utgör utbildningen funge-
rar som ett komplement till för-
fattarnas blogg ”Klar Sikt”, men 
är förpackad i ett annat format. 
I efterordet redogör de för vilka 
delar av historien som är taget 
från verkligheten och vad som är 
uppdiktat. Boken går naturligtvis 
att läsa som ett skönlitterärt verk 
utan denna kunskap, men är först 
och främst ett sätt för Bjuvgård 
och Sederholm att nå ut till en 
större publik.

Huvudpersonen William är en 
ganska typisk hjälte. I inledning-
en av historien är han en vanlig 
person som är helt ovetande om 
vad som försiggår men dras in i 
en historia där han/hon genom-
går ett uppvaknande och senare 
även kommer att spela en stor 
roll i händelseförloppet och upp-
lösningen. En Neo, Frodo, Alice 
för att ta några exempel inom 
genren. Karaktärerna känns ge-
nomarbetade och historien till-
räckligt spännande för att man 
hela tiden ska vilja läsa vidare.

NEIL STRAUSS
VARNING - OM DU INTE LÄSER 
DEN HÄR BOKEN KOMMER 
DU INTE ATT ÖVERLEVA. 

På nattduksbordet:

Godmorgon recenserar böcker

Ännu en form av livsmedels-
fusk har avslöjats i Kina. Den här 
gången handlar det om falskt ris 
som tillverkats av en blandning 
potatis, sötpotatis och plast. Det-

ta rapporterar den engelskspråki-
ga tidskriften Very Vietnam.

Enligt Weekly Hong Kong har 
flera rapporter kommit från media 
i Singapore som påstår att det fal-

ska riset sålts i kinesiska Taiyuan i 
Shaanxiprovinsen.

Ovetande fattiga kineser har 
lockats att köpa det imiterade riset 
som enligt tillverkaren skulle vara 
extra drygt och ekonomiskt. 

Naturligtvis är det en allvarlig 
hälsorisk att äta plastmaterial och 

Ris av plast säljs till 
fattiga kineser

det påstås att tjänstemän förbe-
reder en utredning av de fabriker 
som tillverkar det falska riset. 

Melaminskandalen uppdaga-
des 2008 i Kina, då närmare 300 
000 personer skadades och minst 
sex barn dog till följd av den me-
laminförgiftade mjölken. Industrin 

i Kina har gjort sig känd för att an-
vända farliga kemikalier i livsmed-
elstillverkningen.

På grund av spekulationerna på 
den globala matmarkarknaden har 
priserna på matvaror stigit mar-
kant den senaste tiden och också 
gjort det mera lönsamt med fusk.
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Jag har aldrig röstat på dig. Jag 
tillhör de andra, ”folket”, så du 
har aldrig haft anledning att läg-
ga märke till mig. Men jag tror på 
den representativa demokratin. 
Och enligt det systemet är du min 
statsminister, trots att jag inte vill 
ha dig vid makten.

På åttiotalet var jag med i Unga 
Örnar och satt med i Olof Palmes 
barn- och ungdomsdelegation. Vi 
träffades och diskuterade barn- 
och ungdomsfrågor. På lika villkor. 
Palme trodde på sådant. Tror du på 
sådant? Har du någon barn- och 
ungdomsdelegation?

Under hela mitt liv har jag käm-
pat mot ångest och depressioner. 
Detta har gjort att jag inte klarat 
av att ha ett ”normalt” arbete. I 
stället har jag fått hanka mig fram. 
Som alla andra. Eftersom jag ald-
rig har gett upp i mitt dåliga må-
ende har jag försökt att hitta egna 
lösningar. Startade eget data- och 
utbildningsföretag för många år 
sedan, har även utbildat mig till 
och arbetat som kock. Mitt dåliga 
mående har satt stopp för allt. Bara 
att börja om från början när jag väl 
fått huvudet över vattenytan igen. 
Under dessa år har jag sällan varit 
sjukskriven - inte utnyttjat syste-
met alls. För vi har klarat oss ändå.

För fem månader sedan började 
jag att få hjälp hos en ny psykolog. 
Hon misstänker Aspergers och 
ADHD. Jag känner att detta stäm-
mer. Men fem månader efter att 
jag blev sjukskriven har jag fortfa-
rande inte fått ett öre från Försäk-
ringskassan. Blanketterna skickas 
fortfarande mellan mig, min läkare 
och Försäkringskassan. Men det är 
alltid något som inte stämmer, sä-

Öppet brev till Fredrik Reinfeldt:

Hej min statsminister

ger de. Hur många månader tycker 
stadsministern att det ska behöva 
ta innan man får ersättning?

Jag jobbar som vuxenlärare och 
anställs kursvis. Detta kan inne-
bära att jag jobbar en halvdag en 
vecka och tre dagar kommande 
vecka. En kurs är max tolv tillfäl-
len. Jag vet den exakta arbetsbör-
dan det innebär för mig att göra 
ett bra jobb - och kan därför tacka 
ja till kursen.

Detta är inte okej enligt nuva-
rande sjukförsäkringssystem. Blan-
ketterna är utformade så man mås-
te ange ett visst antal timmar per 
dag. Detta ger inget utrymme för 
flexibilitet, utan är enbart utformat 
för dem som har ett 9-5-jobb. För-
söker man räkna ut ett medelvärde 
så uppger man nämligen en lögn, 
vilket antagligen är tillräckligt för 
att bli utesluten ur systemet. Det 
är näst intill genialiskt perfekt. Det 
är en mycket långsammare process 
än att gå ut och skjuta folk på gator 
och torg - men resultatet blir ändå 
det samma. Om detta beror på ett 
fel i systemet, på blanketterna eller 
inkompetens hos Försäkringskas-
san har jag ingen aning om. För 
mig ger det ändå samma resultat: 
månad efter månad med ångest 
och ont i magen. För att inte tala 
om känslan av otillräcklighet och 
utanförskap.

Samtidigt sägs det föras en ar-
betsmarknadspolitik som främjar 
att människor arbetar så mycket 
som de kan. Paradoxen ligger i att 
problemet som gör att jag inte får 
någon ersättning skulle försvinna 
om jag sjukskrev mig helt. Men då 
tappar jag mitt jobb: ett av mina 
guldkorn i livet, men jag är berät-

tigad till sjukpenning i ytterligare 
ett år. Enligt min psykolog är det 
rekommenderat att personer med 
ADHD inte blir helt sjukskrivna, 
utan att dessa behålls i sysselsätt-
ning i så hög grad som möjligt. 
Och detta är dessutom i linje med 
er arbetsmarknadspolitik.

Min psykolog har skickat mig 
till den klinik där man utreder 
autismspektra-störningar. Vänteti-
den är två år innan utredning star-
tar. Under den tiden kommer jag 
att hinna hamna utanför sjukför-
säkringssystemet. För jag är fortfa-
rande inte mer en delvis arbetsför. 
Ni har pratat om en vårdgaranti - 
var finns den? Eller gäller den inte 
mig?

Rehabilitering? Självklart. När 
jag har en diagnos.

Nu när även min hustru fått 
en depression tappar vi alla mar-
ginaler. Skeppet börjar långsamt 
sjunka. Det enda vi kan göra är 
att stå och se på. För jag har inget 
rum med guld och diamanter. Våra 
besparingar är slut. Vi har hållit ut 
länge, men nu går det inte längre.

Två litterära referenser dyker 
genast upp i mitt huvud: den ena 
skriven av Heller, den andra av 
Kafka.

Så vad ska statsministern göra 
åt mitt problem? Min familjs 
problem? Alla tio-tusentals andra 
familjer som befinner sig i ex-
akt samma situation? Jag vet att 
ni politiker ogärna kommenterar 
enskilda fall. Och allt mynnar ut 
i en fråga om perspektiv: är vi en 
grupp med liknande problem eller 
10.001 enskilda fall?

Situationen för landets sjukhus 
ser ju inte helt lovande ut. Jag bor i 
Uppsala, och enbart på Akademis-
ka sjukhuset ska det genomföras 
besparingar på ytterligare 300 mil-
joner de kommande två åren. Tror 
statsministern att det förbättrar el-
ler försämrar min möjlighet att få 
hjälp? Alla andras möjligheter?

Jag funderar på att bjuda in nå-
gon tv-kanal som får kabla ut vår 
undergång som en dokusåpa. Vad 
tror statsministern om den idén? 
Svenska folket får se på när jag 
och min familj går under på bästa 
sändningstid. De får följa mig i 
mina ändlösa försök att kom-
municera med myndigheter och 
sjukvård. Personligen tror jag att 
många skulle föredra det framför 
Big Brother.

Svaren ”jag vet att det är käm-
pigt” och ”det är lika för alla” har 
jag redan hört. Replik: nej, det är 
inte lika för alla. Det är skillnad på 
dem som har mycket pengar och 
de som inte har mycket pengar. 
Om jag hade pengar kunde jag 
gå till en privatklinik och köpa 
en utredning. Då behöver jag inte 
vänta. Då kan jag till och med få 
hjälp inom den tid som vårdgaran-
tin säger.

 
Michael Ekegren

Olof Palme, svensk statsminister mellan åren 1969–1976 och 1982-1986. Han sköts till döds på öppen gata den 28 februari 1986 i centrala Stockholm. 

Snart kommer gratis D-vitamin igen.

För låga halter av Vitamin D kan 
öka risken för barn och ungdo-
mar att utveckla allergier. Detta 
konstaterar forskare vid Albert 
Einstein College of Medicine, 
Yeshiva University i New York. 

Under studien genomfördes 
blodserumtester på 6 500 perso-
ner. Universitetets chefsforskare, 
Michal Melamed, kommenterar 
studien:

 ”Detta är en bit av pusslet, ett 
första steg. Det är inte den defi-
nitiva studien för att bevisa sam-
bandets omfattning men däremot 
en av de första riktigt stora stu-
dierna som visar att det finns ett 
samband. 

Det finns också många andra 
anledningar att se till att barn och 
ungdomar får i sig tillräckligt med 
vitamin D, inte minst för att be-
vara en god benhälsa.”

 Melameds team tog inför stu-
dien blodserumprover på mer än 3 
100 barn och 3 400 vuxna under 
2005-2006. Som barn och ungdo-
mar kategoriserades medverkande 
i åldrarna 1–21 år.

D-vitaminer finns i två olika va-
rianter. D3 bildas från kolesterol i 
huden när den utsätts för solljus, 
särskilt UV-strålning (även solari-
um), men kan även fås via maten. 
Naturliga källor är bland annat 
fiskleverolja, fet fisk, lever, äggula 
och mejeriprodukter.

Eftersom Vitamin D3 är fett-
lösligt förekommer det inte natur-
ligt i lättmjölk och mellanmjölk, 
där det mesta av grädden tagits 
bort. Därför är det vanligt att dessa 
mjölksorter berikas med vitamin 
D3 vid mejerihanteringen. Samma 
sak gäller för margarin, som ju i 
matlagning ersätter smör som na-
turligt innehåller vitamin D3

Vitamin D2 kan endast fås via 
maten, och då främst från grönsa-
ker.

D-vitamin-
brist knyts 
till allergier
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Ständigt återkommande ord så-
som konspirationer märks i media 
och på ledarsidor. Konspirations-
teoretiker är ett allt hetare ville-
bråd. Expo jagar allt häftigare ef-
ter, och beter sig allt aggressivare 
mot, alternativa tankar och teo-
rier. Du är en extremist bara ge-
nom att ta i denna tidning. Du är 
en antisemit om du tror på världs-
konspirationer, även om du älskar 
alla människor oavsett etnisk till-
hörighet. Amerikanska politiker 
vill jämställa Wikileaks med Al-
qaida. SVT sänder snyftprogram 
om klimatpolitiker som ljuger och 
hindrar sanningen att komma ut. 
Media är knäpptysta om 9/11-rö-
relsen trots att den får allt mer ut-
rymme i  framförallt USA.  Allt är 
upp och ner och bak och fram. In-
formationskriget tätnar. 

Men allt detta handlar inte en-
bart om ett krig för sanning och 
mot programmering. Det är också 
en kamp för att återupprätta män-
niskan. Det handlar om att åter-
föra mänskliga kvalitéer  till vårt 
samhälle. Om att påminna oss om 
att vi redan vet, att vi med våra 
hjärtan och med våra sinnen kan ta 
eget ansvar för våra liv. Vi kan själ-
va känna vad som är rätt och fel, vi 
vet alla rent intuitivt när orättvisor 
sker, vi kan alla se att tv-underhåll-
ningen blir allt ytligare. Vi vet att 
någonting är snett när barn tvingas 
skiljas från sina föräldrar och bun-
tas ihop redan som bebisar på dag-
hem, när lösningen på brottslighet 
är fler övervakningskameror, när 
kriget i Afghanistan där tusentals 
civila dödas i våra politikers mun-
nar förvandlas till ”fredsinsatser”.  

Vi uppmanas att konsumera 
mera, vi ska öka tillväxten, tän-
ka strategiskt och inte bråka mer 
om EU. Vi ska blint acceptera hur 
världen styrs av en elit som sätter 
ordningen på globala möten och 
tillställningar långt bort från en 
vallokal nära dig. Vi måste våga 
lita på att den där tomma känslan 
vi upplever när vi ser oss runt om-
kring i vårt samhälle, är sann och 

verklig. Det är våra egna bultande 
hjärtan som talar, det är vår egen 
rättspatos som försöker tränga sig 
igenom allt skit vi programme-
rats med. Ytlighet, splittring bland 
människor, stressen, business och 
konkurrensnormen ser hela tiden 
till att hålla de flesta kvar i ekorr-
hjulen.  Där sväljer de flesta sig-
nalerna om att något är fel. De är 
rädda, de vill tillhöra flocken, de 
vill ha kvar sina jobb, sina pengar 
och inte minst sina vänner som är 
lika rädda som de själva.

Att väcka andra är ett jobb för 
ensamma. Att påtala att samhället 
är felaktigt utformat gör dig ovän 
med alla de som söker tryggheten i 
kollektivets konsensus, oavsett om 
det är rätt eller fel. 

Robotfolket myntar begreppet 
seendehorisonten. Hur stor räck-
vidd har ditt seende? Och hur stor 
räckvidd har den kollektiva seen-
dehorisonten? Kliver du bortom 
den kollektiva seendehorisonten så 
försvinner du, människor ser inte 
dina iakttagelser, de förstår inte 
dina reflektioner, de ser inte vad du 
ser. Det är ensamt. De ser inte hel-
ler de murar som håller dem splitt-
rade och inlåsta. Men Du ser dem 
och det gör dig ännu mer frustre-
rad. Därför så måste man vara var-
sam som väckare. Och inte minst, 
man måste vara beredd på att själv 
väckas av de som är ännu nyktrare. 
Tro aldrig att du är klarvaken!

Vi försöker på vårt sätt att väcka. 
Robotfolket är vår vilja, våra brin-
nande hjärtan, vårt sätt att proji-
cera vår frustration till någonting 
istället för att bära på den inom. 
Ingmar Bergmans sa ”Att spänna 
demonerna för vagnen”. Bli inte 
frustrerad, bli ivrig och var varsam. 
Älska människor, de är dina med-
varelser. Skrik dem inte i öronen. 
Säg sanningen och rör vid deras 
hjärtan, där sitter den kraft som 
kan sprida ditt budskap vidare. 

Mats Sederholm & 
Linda Bjuvgård
Författare till Robotfolket

Brev från Mats & Linda

Godmorgon 
läsare. Det 
trycker och 
bultar på 
underifrån
Asfalt spricker och ett och annat blad tar 
sig igenom informationsbarriären. Vi ser 
sprickor överallt och vi märker dem när 
samhället allt ivrigare försöker trycka till 
och hålla ytan ren och oförändrad. 

Godmorgon brukar inte ha med några annonser bland det 
redaktionella materialet. Men ibland vill man göra ett un-
dantag. Så här såg det ut på 50-talet i många tidningar. 
Idag skrattar vi förmodligen åt det utan att se likheterna. 
För det finns gott om auktoriteter som dikterar en stor del 
av våra liv. Medicinska, ekonomiska, juridiska och polit-
iska. Vi tycker inte att du förbehållslöst ska tro på vad de 
säger till dig. De vill förmodligen bara sälja cigaretter.

Inkomsterna för de rikaste har ökat dramatiskt se-
dan 1980-talet. Det visar LO:s nya rapport ”Mak-
teliten - alltid mer, aldrig nog” som nyligen pre-
senterats. 2009 tjänade verkställande direktörer i 
näringslivet före skatt i genomsnitt 15 industriar-
betarlöner. De rikaste väntas dessutom få mer efter 
2000-talets förändringar i skattesystemet. 

Den här utvecklingen leder fram till att en allt 
större del av den ekonomiska makten samlas hos 
några få procent av befolkningen. LO:s ordförande 
Wanja Lundby-Wedin säger i ett uttalande att ”det-
ta är bekymrande eftersom stora ekonomiska klyf-

tor leder till ändrade maktförhållanden bland annat 
på arbetsmarknaden. Samtidigt publiceras nya siffror 
som visar att de svenska börsbolagen kommer dela ut 
mer pengar än på länge. Hennes & Mauritz storä-
gare Stefan Persson kvitterar ut lika mycket pengar 
som hela Monacos bruttonationalprodukt, 5,8 mil-
jarder kronor.

Sveriges finansminister Anders Borg har nyligen 
sagt att ett stort problem för Sveriges ekonomiska 
framtid är att lägstalönerna är för höga och bör sän-
kas. Till vilka nivåer sänkningen bör göras framgår 
inte av uttalandet.

Ökade inkomster för de rika, 
sänkta för de svagaste
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Två episoder förtjänar sär-
skild granskning, inte 
bara för vad de avslöjar 

om Ahmadinejad utan för att de 
sprider ljus över frågan vem som 
egentligen styr i Iran.

I oktober 2009 arbetade Ahma-
dinejads chefsförhandlare i kärn-
vapenfrågor, Saeed Jalili, fram en 
kompromiss med representan-
ter för världssamfundet angående 
Irans kontroversiella kärnenergi-
program. Men överenskommelsen, 
där Iran gick med på att skicka i 
stort sätt hela sitt förråd av anrikat 
uran till Ryssland och Frankrike 
för upparbetning, gick i stöpet då 
det inte samlade tillräckligt med 
stöd i parlamentet. 

Enligt amerikansk diplomat-
post, publicerad via WikiLeaks, 
stödde Ahmadinejad ivrigt över-
enskommelsen, trots att det up-
penbarligen skulle lämna Iran utan 
möjlighet till kärnvapenproduk-
tion. Men förslaget motarbetades 
av andra regeringspolitiker, både 

från höger och vänsterkanten, som 
såg ett sådant avtal som ett ”ne-
derlag” för landet. Parlamentets 
konservative talman Ali Larijani 
ansåg att Ahmadinejad blivit ”lu-
rad av västerlänningar”. Men trots 
motstånd från alla håll har Ahma-
dinejad fortsatt hävda att ett avtal 
är ett positivt och nödvändigt steg 
för Iran. I februari 2010 upprepa-
de han sitt stöd för ett avtal och så 
sent som i september sade Ahma-
dinejad att”det finns en god chans 
att samtalen kommer att återupp-
tas i en nära framtid”, detta trots 
att uttalanden om motsatsen kom-
mit från Irans högsta politiska och 
religiösa ledare, Ayatolla Khame-
nei.

Det andra avslöjandet från Wi-
kiLeaks är ännu mera anmärk-
ningsvärt. Under ett upprört sä-
kerhetsmöte 2009, mitt under 
demonstrationerna kring omstän-
digheterna kring Ahmadinejads 
omtvistade omval, föreslog Ahma-
dinejad att det kanske bästa sättet 

att hantera demonstranterna vore 
att öppna upp för mera personliga 
och sociala friheter för medbor-
garna, inklusive ökad pressfrihet. 
Detta är anmärkningsvärt, då det 
kommer från en man som i om-
världens ögon är ansvarig för lan-
dets ökande repressiva hållning 
gentemot medborgarna. Men än 
mer fantastiskt i den här historien 
är, enligt WikiLeaksdokumenten, 
att Revolutionsgardets stabschef, 
Mohammed Ali Jafari, i mitten av 
mötet klev fram, och gav Ahmadi-
nejad ett slag över ansiktet. Samti-
digt skrek han att ”Du har fel! Det 
är ni som skapat denna röra! Och 
nu säger du ge mer frihet till pres-
sen?”

Sammantaget ger detta en bild 
av Irans president som en man vars 
politiska beslut – inhemska och 
utländska – inte stämmer överens 
med den bild av honom som sprids 
i väst. Hans åsikter om till exem-
pel kvinnors rättigheter, och hans 
betoning på Irans persiska arv, går 
också emot vad de konservativa 
makterna i Iran önskar. I juni 2010 
fördömde Ahmadinejad de trakas-
serier unga kvinnor kan råka ut för 
om dessa inte skyler sig tillräckligt. 
Han anser också att ingen har med 
att göra vilken relation en man och 
en kvinna har som visar sig till-
sammans på allmän plats, samt att 
förödmjukande tillslag polisen gör 
av moraliska skäl är fel. Ahmadi-

nejad rekommenderade en ini-
tiering av en ”kulturell kampanj” 
mot ”tolkningar av islamisk klädsel 
som bedömts olämplig av myndig-
heterna”.

Klyftan mellan presidenten och 
landets religiösa råd kanske bäst 
exemplifieras av Ahmadinejads 
beslut att inte längre delta i det 
så kallade lämplighetsrådet (ex-
pediency council), vars ledmöter 
representerar åsikterna hos Irans 
prästerliga elit. Han har också 
ifrågasatt hela idén med präster-
ligt styre i Iran vilket lett till kon-
troverser i Teheran och utlöst det 
religiösa etablissemangets vrede. 
Att uttala så pass kraftig regim- 
och prästerskapskritik är i Iran ett 
allvarligt brott, potentiellt straff-
bart med döden. Men de framstår 
som en del av ett försök av Ahma-
dinejad, och hans närmaste krets 
att förändra dagens islamistiska 
republik till något nygammalt. Att 
förändra Iran till någonting som 
ligger närmare Irans persiska arv, 
med inspiration från Irans forn-
tida kung, Cyrus den store. Detta 
är dock en önskan som inte delas 
av landets religiösa elit. ”Presiden-
ten bör vara medveten om att han 
är skyldig att främja islam och inte 
det forntida Iran” utropade en le-
damot av parlamentet under ett 
möte, ”och om han underlåter att 
fullgöra sin skyldighet kommer 
han förlora stöd och förtroende i 

den muslimska nationen Iran.”
Det kan komma som en rejäl 

överraskning att den på ytan så 
bombastiska Ahmadinejad inne-
har rollen som reformator inom 
det Iranska etablissemanget. När 
allt kommer omkring är det ändå 
samma man som under 2005 or-
sakade uppståndelse i väst med sitt 
påstående att Israel borde ”utplånas 
från kartan/wiped from the map”. 
Men då begränsas vår förståelse av 
en språkbarriär då uttycket betyder 
olika saker på engelska och persis-
ka. På persiska betyder det nämli-
gen inte att Israel bör avskaffas el-
ler utplånas utan mera bokstavligt 
att gränserna på den nuvarande 
kartan bör torkas bort och ersättas 
av det historiska Palestina. Det är 
fortfarande ingen åsikt som kom-
mer väcka jubel bland det ameri-
kanska politiska etablissemanget, 
men det är viktigt att känna till 
för att få en nyanserad bild av den 
iranske presidenten.

Men samtidigt är det svårt att 
dra entydiga slutsatser. Det är inte 
självklart om Ahmadinejad drivs 
av en legitim reformönskan eller 
om det bara är politisk strategi. 

Men om du är emot de religiösa 
mullornas styre, vill se en ökad po-
litisk och social frihet och vill se 
ett Iran inspirerat av sitt persiska 
förflutna har du, tro det eller ej, 
mer gemensamt med Mahmoud 
Ahmadinejad än du kanske tror.

Har världen fel
 om Ahmadinejad?

Är det möjligt att Irans president, länge utpekad som den le-
dande kraften bakom landets hårdföra och repressiva politik, 
egentligen är en reformator som försöker sekularisera, libe-
ralisera och ”Persienifiera” landet? Ett arbete som dock för-
hindras av landets konservativa falanger? Detta är det över-
raskande intryck man får av läckt material från det senaste 
WikiLeaks-släppet. I materialet skildras Ahmadinejad som 
en öppen person, villig att göra eftergifter vad gäller Irans 
kärnvapenprogram, och mycket mera tillmötesgående till de 
iranska invånarnas frihetskrav än vad någon hade trott. 

Varje år listar det kanadensiska medieforskningsprogrammet 
Project censored det gångna årets mest censurerade nyhe-
ter. Med det menar man nyheter som egentligen borde vara 
scoop men som av olika skäl inte rapporteras i massmedia. 
Eftersom vi på Godmorgon inte anser att riktiga nyheter har 
något bäst-före datum är denna kunskap lika aktuell i år som 
förra året. Håll till godo:

Årets mest censurerade nyheter. 1. Global plan för att ersätta
 dollarn. 
2. Amerikanska försvaret är 

den värsta miljöförstöraren.
3. Den personliga integriteten 

samt åtkomsten till Internet 
hotas.

4. Amerikanska immigra-
tions- och tullmyndigheten 
(ICE) driver hemliga fäng-
elser och domstolar.

5. Xe (Blackwater) inblandat i 
hemliga amerikanska krigs-

insatser i Pakistan.
6. Begränsningar i den ame-

rikanska sjukförsäkringen 
kostar tusentals liv.

7. Utländska kapitalister ska-
par kaos i Afrika.

8. Massaker i peruanska Ama-
zonas efter frihandelsavtal.

9. Fortsatta brott mot de 
mänskliga rättigheterna i 
Palestina.

10. USA finansierar och stöder 
Talibanerna.
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