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så fint i sin bok om epigenetik och som heter
”De sjukaste överlever”. Det är nämligen så
att varje gång en cell delar sig så förlorar den
en liten bit DNA. Eftersom DNA styr alla
våra kroppsprocesser, så inser man att det
skulle kunna bli mycket ödesdigert allt eftersom värdefull DNA skulle försvinna. Således
har kroppen hittat på ett finurligt sätt för att
skydda denna värdefulla DNA. Moalem beskriver det med en liknelse.

Förläng telomererna och vrid tillbaka
din biologiska klocka med tio år
När en människa föds, så har hon enligt telomerforskningen en begränsad livslängd.
Livslängden beror helt enkelt dels på hur långa telomerer man har och dels på i hur
snabb takt dessa sedan förkortas. Den bästa nyheten är att man kan förbättra sina
telomerer…
är ett ägg från mamman befruktas
av en spermie från pappan så resulterar det i en komplett kromosomuppsättning med 46 kromosomer eller 23
kromosompar. Man får således hälften av
kromosomerna från mamman och hälften
från pappan. Detta har vi alla läst inom biologin i skolan. Det vi emellertid inte fick lära
oss var att det i slutet av varje kromosom
finns telomerer, icke-kodande DNA.

N

antal gånger som en cell kan dela sig, så
skulle man i ett slag ha hittat föryngringskuren nummer ett, eller heliga graal; ungdomens källa. Detta gäckade forskarna under
många år. Till slut gjorde man ett genombrott och 2009 så tilldelades Blackburn,
Carol Greider och Jack W Szostak nobelpriset i medicin. Vad de hade upptäckt var hur
kromosomerna skyddades av telomerer som
just har sin inverkan på åldrandetakten.

Cellers delning är begränsad
Vi har länge vetat att cellerna delar sig ett
begränsat antal gånger, sedan dör de. Detta
visade anatomiprofessorn Leonard Hayflick
redan på 60-talet. Ytterst är det detta som
begränsar vår livslängd. Gränsen hos människor är mellan 52-60 delningar och kallas
just för Hayflickgränsen. Om man bara
kunde komma på ett sätt som ökade det

Vad är telomerer?
Telomererna är de skyddande ändarna på
kromosomerna. Forskaren Blackburn liknar
dem vid ändarna på skosnören. När man förlorar den skyddande änden så trasas snöret
och snöret blir kortare. Telomererna slits helt
enkelt ned med vårt åldrande. Jaha, så självklart, men vad skulle hända om vi inte hade
några telomerer? Det förklarar Sharon Moalem
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Telomerer är som tomma sidor i en bok
Föreställ dig att du har en bok och att du
behöver ta femtio kopior men du betalar
kopieringsfirman genom att ta bort en sida
i taget från slutet för varje kopia. Om ditt
manus är på 200 sidor så blir det problem,
det sista exemplaret kommer bara att vara på
150 sidor och den som får det exemplaret
missar en fjärdedel av budskapet. Men eftersom du är en intelligent varelse så löser du
det hela genom att lägga till 50 blanka sidor
i slutet, så nu är ditt manuskript i stället på
250 sidor. Nu kommer alla femtio exemplar
att ha all information och det blir inte problem förrän du vill trycka ex nr 51. Telomererna som utgörs av icke-kodande DNA
fungerar just som blanka sidor och när det
har kopierats 50-60 gånger, det vill säga
Hayflickgränsen är nådd, så är telomererna
så gott som slut och den värdefulla informationen är i fara. Telomerförkortning är förknippat med åldrande, allvarlig sjukdom och
död.
Senescens
När telomererna har förkortats till en kritisk
nivå där det kodande DNA:t är i fara så slutar cellen att dela sig. Överdriven förkortning
av telomererna kan ske långt innan Hayflickgränsen är nådd. Det som händer då är att
cellen lever vidare utan att dela sig och blir
som man kallar den ”senescent”, ordet kommer
från samma bakgrund som ordet senil och
det är ungefär så som dessa celler fungerar,
de blir trötta och förvirrade. Deras signalsystem blir påverkade, de blandar ihop signaler
och kan inte skicka rätt meddelanden till
andra celler. När många av ens celler uppnår
senescens samtidigt så upplever vi åldrande
och stora hälsoproblem.
Telomeras
Så, med andra ord, om det bara fanns något
som kunde vända förloppet och ”lägga till
tomma sidor i boken”, så skulle vi alltså
kunna leva friska och vitala längre. Detta
”något” har faktiskt identifierats och har även
ett namn nämligen telomeras. Telomeras är
ett enzym och det kan helt enkelt reparera
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telomerlängden. Vi har således funnit ”ungdomens källa”– ämnet som skulle kunna skänka evigt liv – men varför har vi då genom evolutionen utvecklat Hayflickgränsen, och inte
begåvats med ett evigt liv? Svaret är enkelt
och kan beskrivas med ett enda ord: cancer.
Skydd mot cancer
Hayflickgränsen är helt enkelt ett starkt
skydd mot cancer. När en organism genom
årmiljonerna dansar evolutionens dans så måste
den finna balans, för lite eller för mycket
stjälper allt. Den måste helt enkelt balansera
fram på den väg som är mest fördelaktig för
organismen. I normala celler är telomeras
inte så aktivt och därför blir telomererna allt
kortare. Cancerceller bildar å andra sidan
mycket telomeras så att telomererna växer till
mer än det bryts ner så att nettoeffekten blir
att telomerbufferten aldrig tar slut. Över 8090 % av cellerna i elakartade cancertumörer
hos människor använder sig av telomeras.
Det är därför som Hayflickgränsen är viktig
och den dödar förhoppningsvis en eventuell
cancercell innan den har ”kommit igång”
och börjat producera för mycket telomeras
och cellen börjar dela sig okontrollerat.
Cancerceller har evigt liv
När det gäller cancer så ska man veta att vi
har ett starkt inbyggt system för att bekämpa
cancer. Celler är till exempel programmerade
att begå självmord, programmerad celldöd,
eller, som man säger med ett finare ord,
”apoptos”, när de har blivit skadade eller
sjuka, infekterade. Cellerna kommunicerar
också med varandra, så om det uppstår ett
problem i en cell så kan cellerna runtomkring förmå den felfungerande cellen att förgöra sig själv. Det finns även särskilda gener
som ansvarar för att undertrycka cancer, eller
tumörer. Det finns gener som skapar högspecialiserade immunceller som är programmerade att förinta cancerceller – det finns till
och med gener som är till för att reparera
gener som har till uppgift att bekämpa cancer! Ovanpå allt detta försvar så finns alltså
även Hayflickgränsen, men cancerceller är
nedriga celler som totalt struntar i ordern om
apoptos och kan tillsammans med den höga
telomerasproduktionen ha ett evigt liv. Människan har som sagt både hängslen och livrem
när det gäller skydd mot cancer, så det finns
ändå all anledning att fördjupa sig i telomererna.
Inflammation förkortar telomererna
Fördjupat sig – det har vetenskapsmännen
även gjort i forskningssammanhang. Telomererna har fått allt större uppmärksamhet vad
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det gäller sin påverkan på människans livslängd. Telomererna förkortas varje gång en
cell delar sig, alla celler hinner inte nå upp
till 50-60 delningar på grund av överdriven
telomerförkortning vilket medför stora hälsoproblem. I nyare epidemiologiska studier
har förkortade telomerer i vita blodkroppar,
leukocyter, kopplats till högre dödlighet, påskyndat åldrande med högre risk för olika
kroniska sjukdomar. Telomerlängden hos
just de vita blodkropparna är ett mått för
hur det allmänt står till med telomererna i
kroppen och kan således vara en markör för
biologiskt åldrande. Telomerer är mycket
känsliga för oxidativa skador, som ofta inte
kan repareras effektivt och oxidativ stress orsakas av inflammatoriska reaktioner. Därför
kan oxidativ stress och kronisk inflammation
vara en av de viktigaste bakomliggade orsakerna till telomerförkortning.
Dilemmat ”cancer eller telomerförkortning”
Evolutionsdansen som vi var inne på, med
dilemmat där organismen förefaller tvungen
att hela tiden välja mellan två ytterligheter,
och måste avvärja det mest onda kan faktiskt
även illustreras i form av ett cytokin vid
namn Tumor necrosis factor-a. TNF-a:s huvudsakliga funktion är att aktivera inflammation i kroppen genom olika mekanismer,
efter det att den har identifierat ett antigen.
TNF-a är den viktigaste inflammatoriska
budbäraren vid en akut infektion, och är
ansvarig för att aktivera och samla ihop
kroppens immunförsvar för att bekämpa inkräktaren – och detta är ju bra. Som namnet

antyder så kan TNF-a även döda cancerceller
(och gör det genom att minska telomerasaktiviteteten och minska telomerlängden)
vilket ju också är bra med tanke på att man
inte vill ha cancer. Å andra sidan medför
inflammation i sig en telomerförkortning
genom oxidativ stress vilket vi ju just fått lära
oss kan orsaka både åldrande och en för tidig
död. Åh, tänk om det bara fanns ett sätt att
förlänga telomererna och därmed livet…
Förlängda telomerer genom vitaminer
Det är just jämt vad forskarna vid bland
annat National Institute of Health (NIH) ett
av världens främsta forskningsinstitut har
funnit i sin studie. Målet med studien var att
undersöka om intag av multivitaminpreparat
var förknippat med längre telomerer hos
kvinnor. Forskarna granskade slutsegmenten,
det vill säga telomererna, på DNA-strängarna på över 580 kvinnor. De fann att multivitamintillskott utgör en viktig källa för
mikronäringsämnen och var relaterad till en
längre telomerlängd hos kvinnor i åldern
35-74 år genom att minska nivån av oxidativ
stress och kronisk inflammation i kroppen,
mekanismer som är kända att orsaka telomerförkortning. En näringsanalys antydde
att en eller flera antioxidant-vitaminer i
kosten kunde bidra till denna relation.
Antioxidant-vitaminer
Forskarna refererade till att tidigare forskning
visade att många mikronäringsämnen, såsom
antioxidanter i kosten, B-vitaminer och vissa
mineraler kunde modulera oxidativ stress
och inflammatoriska reaktioner och därför
9

kunde bidra till upprätthållandet av telomererna. Ett högre intag av antioxidant-vitaminerna C och E visade konsekvent ett
samband med längre telomerer i olika analyser. Resultaten överensstämde även med
experimentella fynd av att vitamin C och E
skyddar telomerer in vitro. En annan tidigare
studie visade att även högre plasmakoncentrationer av D-vitamin var kopplat till längre
telomerer hos de vita blodkropparna, liksom
folsyra.
10 år längre tid att leva med multivitamin
Forskarna skriver ”sammanfattningsvis ger vår

studie preliminära bevis som länkar multivitaminanvändning till längre leukocyttelomerer ”. Faktum är att forskarna fann att
kvinnorna som tog ett vanligt multivitamin
hade 5,1 % längre telomerer än de som inte
gjorde det. Det motsvarar att den biologiska
åldern sänks med 10 år eller (i teorin) att
ytterligare 9,8 år kan läggas till ens liv. Studien visade även att bland kvinnorna som inte
intog något multivitamin men som hade
högt intag av β-karoten, folsyra, magnesium,
och vitaminerna C, E och A via kosten hade
alla en längre telomerlängd. Forskarna är
ändå försiktiga med tolkningen av sina fynd
och menar att det behövs mer forskning.
Telomereffekten
Nu kan du nog skönja vad det är som ökar
telomerlängden. Alla de vitaminer och mineraler som har antioxidativa effekter och som
länge har förespråkats av alternativmedicinare förlänger telomererna, liksom många av
de vanliga livsstilsråden. Om detta skriver
Elisabeth Blackburn och Elissa Epel i sin bok
”Telomereffekten”. Meditation och avslappning, motion, god sömn, starka sociala band,
effektiv känslohantering och ”antiinflammatorisk” kost förlänger telomererna medan
stress, svåra livshändelser – trauman – och
skräpmat som bidrar till inflammation och
insulinresistens förkortar telomererna.
Kost som förlänger/förkortar telomererna
Enligt telomerforskningen så ska man undvika kosthållning med hög andel av följande
eftersom det förkortar telomererna: rött kött,
processat kött, raffinerade produkter som vitt
bröd, vitt ris, socker, sötade drycker och läsk,
söta efterrätter, glass, godis kakor, mättat fett,
omega 6-fettsyror, alkohol mer än 4 glas vin
per dag. Det som å andra sidan förlänger
telomererna är att äta olika färska, naturliga
råvaror med mycket fiber och antioxidanter, främst grönsaker, frukt, bär, nötter, fullkorn, baljväxter, omega 3, sjögräs, och fettsnåla högkvalitativa proteinkällor som fisk,
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lax och skaldjur eller med andra ord medelhavskost. Att undvika socker är en av de
enskilt bästa förändringarna man kan göra
eftersom insulinresistens räknas som ytterligare en av de stora fienderna till telomererna
näst efter inflammation och oxidativ stress,
enligt telomerforskningen. Värt att veta i
sammanhanget är att processen också är
omvänd, det är inte bara så att inflammation
orsakar telomerförkortning utan telomerförkortning som innebär att cellerna hamnar i
senoscens inducerar inflammation och korta
telomerer inducerar diabetes.

värdesätter det man gör/sina aktiviteter.
Aspekter som pessimism, cynisk fientlighet
och ältande gör oss mer sårbara för stress och
är kopplat till kortare telomerer medan
aspekter som optimism, samvetsgrannhet
och syfte i livet gör oss mer stresståliga. Så
kort sagt sunda tankereaktioner är viktiga för
stressreducering. Negativt tänkande, tankeirrande, att man ständigt oroar sig eller överreagerar verkar negativt på telomerasnivån,
medan att vakna lycklig på morgonen, att
vara fokuserad är kopplat till högre telomerasnivåer.

God sömn skyddar telomererna
Det finns faktiskt mer vi kan göra för att
skydda dessa ändar på våra kromosomer så
att de ska ”hålla sig långa och fina” så länge
som möjligt – vilket ökar våra chanser att få
en frisk ålderdom. Bland annat så måste vi
sova minst 7 timmar eftersom det är brytpunkten för telomerhälsan, får man mindre
än det så blir telomererna lidande. God sömnkvalitét skyddar även telomererna i immunsystemets CD8-celler (en sorts T-celler som
angriper virus och cancerceller), när dessa
blir korta så kan det med tiden leda till systemisk inflammation. Unga CD8-celler är
mycket effektiva och kan avvärja hot innan
man ens känner av att man är infekterad.
När telomererna kortas i dessa celler, så kan
personen få problem med upprepade förkylningar/virusinfektioner.

Telomerer älskar motion
Personer som motionerar har längre telomerer än de som inte motionerar – så föga överraskande, eller hur?! Det är den aerobiska
motionen som främst bidrar till den goda
cellhälsan. Motionen för med sig att fria radikalnivån minskar, mitokondrierna blir mer
effektiva och kroppens avgiftningssystem
kommer igång. Om man lever ett stressigt liv
så är motionen till och med avgörande, och
skyddar telomererna från att förkortas av
stressen. Motion kan förbättra sinnesstämningen i upp till tre timmar efter ett träningspass och kan minska stressreaktiviteten. Man
ska dock hålla i minnet att det är skillnad
mellan motion och kondition – kondition är
mycket viktigt! Forskarna anser att om du
kan gå raskt eller jogga i maklig takt i 45 minuter tre gånger i veckan, så är du tillräckligt
vältränad för att ha en god telomerhälsa.

Stressen är fiende till telomererna
Depressioner, ångest och stress är fiender till
våra telomerer. Vår personlighet och hur vi
ser på livet kan påverka vår stressreaktion.
Mål och syfte i livet är viktigt ur stresstålighetssynvinkel, att man känner att man

Text: Sara Boo
Illustration 1: Pixabay
Illustration 2: Sara Boo
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Minska strålningen – rädda barnens hälsa!
Medborgarinitiativ till Finlands Riksdag
Politiker och myndigheter rullar ut 5G och säger att det inte f inns några hälsorisker medan det tvärtom finns påtagliga
hälsorisker – för att inte tala om det oetiska i att utsätta människor för ett så pass allvarligt experiment utan att ha deras
medgivande. En rad forskare, läkare med flera och med professor Rainer Nyberg i spetsen, arbetar för att medvetandegöra
riskerna med 5G i Finland och står bakom Medborgarinitiativet till Finlands Riksdag, och de har även skrivit denna artikel.
Även om Medborgarinitiativet är skrivet för Finland, så är det högaktuellt även för Sverige, där vi har precis exakt samma
förhållanden och problem. Motsvarigheten till Finlands Strålsäkerhetscentral är i Sverige Strålsäkerhetsmyndigheten. Båda
följer de slaviskt ICNIRP:s riktlinjer.

M

edborgarinitiativet vill göra ansvariga inom riksdag och regering medvetna om de allvarliga
risker som trådlös teknik medför. Enbart 2G,
3G, 4G och WiFi samt trådlösa hemtelefoner (DECT) utsätter befolkningen för allvarliga risker. Ifall 5G adderas till de befintliga
frekvenserna, så skulle skadorna bli mångfalt
värre. Trots detta så vill Sipilä-regeringen*
enligt framlagda förslag just addera 5G.
* Regeringen Sipilä är Republiken Finlands 74:e
regering och tillträdde den 29 maj 2015 (Sipilä avgick dock i våras).

Vems intressen arbetar STUK för?
Vi undrar, på basis av de svar som vi redan
har fått från Strålsäkerhetscentralen (STUK)
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om STUK tar sin uppgift att skydda landets
befolkning på allvar – eller om STUK i stället
stöder den rika telekom-industrin? Detta
eftersom STUK förnekar att det skulle finnas
någon forskning som påvisar några skador av
alla de många, godkända produkter som
numera säljs fritt i alla elektronikaffärer.
STUK har hittills i media och i separata brev
till oss kategoriskt förnekat att några som
helst skador skulle kunna uppstå under deras
gränsvärden. Detta trots att det finns många
tusen rapporter som bevisar att STUK:s
gränsvärden är alldeles för högt satta, mångdubbelt mer än 1 000 gånger för högt – och
kanske egentligen 1000 000 gånger för högt!
Här följer förslagen A-E i medborgarinitiativet ”Minska strålningen – rädda barnens

hälsa”, samt motiveringar till förslagen.
(A) Varför omedelbara åtgärder för att
skydda befolkningen måste vidtas
De nya riktlinjerna (Förordning 1045/2018,
Bilaga 1, Tabell 1.5, Anmärkning 3) som
Finlands regering godkände i höstas skyddar
inte Finlands befolkning – i synnerhet inte
barnen – från skador av trådlös teknik. Anmärkning 3 tillåter 5G:s smala strålar att vara
20 gånger starkare än tidigare strålning, det
vill säga i medeltal 200 W/m2 på en 1x1 cm
stor yta. Oberoende forskning visar emellertid på skador redan vid strålning som är
svagare än vid en 1/2 000 000-del av detta
gränsvärde (exempelvis BioInitiative-rapporten). Det räcker med att man studerar Bio
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Initiative-rapportens färgtabeller, så förstår
man att STUK förnekar vetenskapliga fakta.
Kumulativa effekter
Effekterna av strålning är kumulativa på
samma sätt som tobakens verkningar. Skadeverkningarna ansamlas och förvärras efter
flera exponeringar, på samma sätt som flera
års rökning skadar mer än 1-2 cigaretter vid
ett tillfälle. Mobilers ”säkerhet” testas endast
på en skål eller ett plasthuvud fyllt med
vatten (se bild på sidan 13) – och inte ens på
levande råttor eller möss! Man testar dessutom inte för långvarig exponering eller upprepad exponering. Gränsvärdena skyddar
således inte alls mot den totala mängden svag
strålning, till exempel från 20 elevers mobiler
+ läsplattor i samma klassrum + mobilmaster.
Detta är anledningen till att många olika
slags skador på människor, djur, fågelägg,
mikrober och växter har kunnat påvisas i
minst 10 000 vetenskapliga rapporter vilka
sammanfattas bland annat i Bio Initiativerapporten och senare även har bekräftats i
råttförsök med tusentals försöksdjur i Sverige
(Salford med flera), USA (NTP-study) och
Italien (Ramazzini-studierna).
Forskning bevisar skador långt under
Finlands gränsvärden
I bilagan ”5G: Great risk for EU, U.S. and
International Health!”, sidan 10, som professor emeritus Martin Pall har gjort till stöd
för 5G appellen till EU visar att 5G kan leda
till sterilitet bland människor och djur samt
att pollinerande insekter dör. Allt detta
påverkar människor, djur, spermier, naturen
och pollinerande insekter, vilket kan påverka
tillgången på frukt, grönsaker och andra
grödor. Strålningen skadar djur och miljö
men också människors hälsa. Symtomen är
allvarliga och indelade i åtta grupper, bland
annat cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, neuropsykiatriska och hormonella problem samt
fertilitetsproblem. Införandet av 5G är ett
oetiskt biologiskt experiment med landets
befolkning, särskilt barnen, vilka absorberar
2-10 gånger mer strålning än vuxna. Inga
trovärdiga kontroller av hälsopåverkan har
gjorts, varför detta är ett oetiskt och lagstridigt experiment med hela befolkningens
hälsa. Sådana experiment förbjöds enligt
Nürnberg-koden efter Nazi-tyskarnas biologiska experiment med judar.
Som i Nazi-Tyskland
Nu vill regeringen göra ett otillåtet landsomfattande experiment med hela befolkningen
inklusive alla ofödda foster, barn, ungdomar,
och därtill djur, fåglar, fågelägg, och polline12

rande insekter och växter. Vissa forskare varnar för att alla spermier dör ifall strålningen
ökar av 5G. Redan i dag har över 51 % av
spermierna dött bland unga män i åldersgrupperna 25-35 år – kanske är det på grund
av att de går omkring med mobiltelefoner i
sina fickor. Man kan också runt mobilmaster
se att träd eller delar av träden har dött.
Alfonso Balmori visar i sin forskning att 40 %
av storkägg och 80-90 % av grodyngel dör
inom 200 meter från mobilmaster. Anser
riksdagen att det är värt risken att utrota alla
spermier (därmed människor) i Finland,
inklusive egna barn och barnbarn – bara för
att vinna tävlingen om 5G i enlighet med
statsminister Sipiläs löften ? Vem skall befrukta äppelträd och grönsaker, och vem skall
skapa nya frön om insekterna dödas ? Vem
skall skapa nya fåglar och människor om alla
ägg och alla spermier dör ? Har regeringen
några lösningar på de problemen?
Övertygande forskning
Dessa forskningsrapporter klarlägger och
överbevisar oss om att trådlös teknik i alltför
många fall leder till livslånga skador och
lidande.
1) BioInitiative-rapporten, där 29 framstående forskare sammanfattar över 2 000

vetenskapliga reporter och visar att skador
uppstår – till och med vid en miljondel av
ICNIRP:s /STUK:s gränsvärden.
2) National Toxicology Program som visar
att mobiltelefoner signifikant bidrar till
cancer hos råttor.
3) Ramazzini Institutets forskning som visar
att mobilmaster bidrar till hjärt- och hjärncancer bland laboratorieråttor.
4) Leif G Salford visade i över 2 000 råttförsök att upp till 2 % av råttors nervceller i
hjärnan dör efter bara 2 timmars exponering
från en mobiltelefon. I bild nedan ses den
omedelbara effekten av 2 timmars bestrålning från en mobiltelefon på råtthjärna.
Råtthjärnan brukar vara jämngrå som i bild
1. Röd färg i bild 2 visar albumin som har
läckt ur blodkärlen efter 2 timmar då råttan
har varit 10-12 cm från aktiv mobil. I de
rödaste områdena uppträder senare nervcelldöd. (© Leif G Salford)
5) Alfonso Balmoris forskning visar på skador på miljön och många slag av vilda djur,
till exempel fåglar, storkägg, grodägg…
6) Lennart Hardell och hans forskargrupps
stora epidemiologiska studier (över 7 000 försökspersoner) påvisar att hjärncancer uppstår
av mobiltelefoner. Hans forskning har använts i många rättegångar som bevis för att

Råtthjärnan brukar vara jämngrå som i bild 1. Röd färg som i bild 2 visar albumin som har läckt ur
blodkärlen efter 2 timmar då råttan har varit 10-12 cm från aktiv mobil. I de rödaste områdena
uppträder senare nervcelldöd. (© Leif G Salford)
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skador uppstår av mobiltelefoner, i synnerhet
om barn tidigt börjar använda mobil- eller
DECT-telefoner (eller läsplattor).
7) Professor Emeritus Martin L Palls dokument ”5G: Great risk for EU, U.S. and
International Health! ”. Han stöder sig på
158 översiktsartiklar som omfattar cirka
10 000 enskilda vetenskapliga artiklar och konstaterar att (och förklarar hur) åtta grupper
av sjukdomar och hälsoproblem uppstår av
elektriska magnetfält (EMF) såsom cancer,
hormonproblem, hjärt- och kärlsjukdomar
samt neuropsykiatriska problem.
8) Studier från Sovjet USSR år 1977 (sidorna 57-61) visade att sådana höga frekvenser som skall användas inom 5G allvarligt
skadade råttors blod, benmärg och alla inre
organ – trots att strålningen var inom vårt
gränsvärde (10 W/m2) och fastän forskarna
använde sinusvågor i stället för 5G:s mycket
farligare pulserande ”ON/OFF-ON/OFF”strålning och dessutom exponerade råttorna
endast 15 minuter per dag under 60 dagar
– totalt alltså 15 timmar, det vill säga mindre
än ett dygn! Vad blir hälsopåföljden för
Finlands befolkning när 5G rullas ut, när
den sovjetiska studien på endast 15 timmar
skadade råttorna så pass allvarligt?
(B) Förbjud operatörer att sända 5G
över Finland från rymdsatelliter
Rymd-5G-appellen som undertecknades av
63 000 personer från 168 länder visar att
Nordamerika ska sända 5G från 20 000
satelliter. Redan nu har minst 40 satelliter
skickats upp. Därtill kommer antagligen
50 000 - 70 000 stycken från EU, Kina,
Ryssland, Indien, med flera länder. Detta
innebär en mycket stor risk att även Finland
kommer att bli bestrålat från rymden ifall
inte åtgärder vidtas för att skydda barn,
foster och ungdomar från denna strålning.
Foster och barn är som sagt mycket mer
känsliga än vuxna människor för denna strålning som även kan skada insekter, fåglar,
fågelägg, däggdjur och kräldjur. Det är
därför viktigt att förbjuda operatörer att
bestråla medborgarna och djur och växter
med satellitsänd 5G.
(C) För att skydda barn, djur och växter
behövs tillägg i lag och förordning
Myndigheters och ministeriers kompetens
räcker inte för att bedöma riskerna. Strålsäkerhetscentralen (STUK) låter sig dessutom
styras av en tysk, privat förening (ICNIRP)
som förnekar att det skulle finnas någon
forskning som bevisar skador under deras
gränsvärden. STUKS gränsvärden skyddar
enbart mot brännskador, det vill säga förHälsofrihet 3 / 2019

hindrar endast att stark kortvarig strålning
värmer kroppen, men skyddar inte alls mot
skador av svag, långvarig, ackumulerande
strålning. Detta har bekräftats av 247 forskare i ”International EMF Scientist Appeal”.
STUK testar mobilens säkerhet endast för
ljudöverföring (när andra funktioner är avstängda). Efter 6 minuter mäts temperaturstegring (max +1 °C) i vatten i ett plastfat. Se
STUK:s egen bild längst ned på sidan.
I hjärnan finns det 100 miljarder nervceller,
700 miljarder gliaceller och 600 km blodkärl,
varför vattnet inte alls är fritt cirkulerande
som på bilden. STUK beaktar inte heller att
hela kroppen styrs av ytterst svaga elektriska
pulser. Industri-oberoende biomedicinska
forskare som utreder hälsokonsekvenser bör
därför ges rätt att på basis av biologiska
försök föreslå lägre gränsvärden för total,
långvarig, kumulativ strålning från samtliga
strålningskällor och operatörer. Italiens gräsvärde är bara 1/4 000 av Finlands. Varför?
Och varför kräver Europarådet en sänkning
till 1/10 000-del av vad vi nu har?
Vi har redan skrivit till premiärminister
Sipilä två gånger utan att få svar, till Socialoch Hälsoministeriet tre gånger och till Strålsäkerhetscentralen tre-fyra gånger, och vi har
även publicerat öppna brev och varningar
i tidningar. (NHF Swedens kommentar:
Samma erfarenhet har Kalle Hellberg när
han har uppvaktat ansvariga i Sverige).
Många ”vanliga” människor och över 230
läkare och forskare förstår att gränsvärdena
är minst 1 000 men antagligen 100 000
gånger för höga och att riskerna för hälsan
därmed är allvarliga. Att de anställda vid
STUK saknar kännedom om hälsoriskerna
med EMF är en skandal. I alla skriftliga svar
som vi har fått från både Strålsäkerhetscen-

tralen och även från Social- och hälsoministeriets medicinalråd påstås att de gränsvärden
på 10 W/m2, som vi nu har (och som nyligen
har tjugodubblats i Förordning 1046/2018,
tab. 1.5, anmärkning 3 till 200 W/m2 på en
1x1 cm stor yta) är så säkra att inga skador
någonsin har uppstått eller kommer att uppstå. Men vad händer om en 5G-stråle med
200 W/m2 träffar fågelägg, ett barns öga
eller om sådan strålning från en 5G MIMOmast träffar en ung mans testiklar?
(D) Riksdagen ska kräva att gränsvärden
sänks till en vetenskapligt säker nivå
De gränsvärden som nu används i Finland
har föreslagits av en tysk förening, ICNIRP,
som misstänks vara finansierad av telekomindustrin och som själv väljer sina 13
medlemmar. Deras föreslagna gränsvärden
skyddar enbart mot kortvarig (6 minuter)
uppvärmning från en enda telefon där endast
talfunktionen är påslagen och de andra funktionerna avstängda. Gränsvärdena skyddar
alltså inte mot andra biologiskt bevisade
verkningar:
(a) inte mot långvarig eller ständig exponering, eller upprepad långvarig användning av
mobil, läsplatta eller dator.
(b) inte alls mot flera mobiler eller läsplattor
på samma gång till exempel i ett klassrum .
(c) inte från skador vid långvarig eller upprepad vistelse till exempel i hem, skola, buss,
tåg där många nyttjar trådlös teknik.
(d) inte om man bor eller arbetar i närheten
av en mobilmast, trådlös hemtelefon eller
wifi-sändare som alltid strålar.
Över 10 000 vetenskapliga rapporter visar
på skador som har uppstått under ICNIRP:s
(STUK:s) gränsvärden. Dessa studier visar
att ICNIRP:s gränsvärden måste förkastas

När STUK testar huruvida mobilstrålning är farlig eller inte, så testas det bara i en skål med vatten. Skålen
har formen av ett människorhuvud. Med hjälp av detta anser sig STUK, hur otroligt det än kan låta, ha
försökt sig på konsten att efterlikna den komplicerade människohjärnan.
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och helt nya gränsvärden utarbetas av helt
industri-oberoende forskare. Den nya förordningen för icke-joniserande strålning
(1045/2018 och bil.1, tab 1.5, Anm. 3) tilllåter nu 20 gånger starkare fokuserade strålar
än de värden som användes i den ryska studien. Dessutom sänder 5G pulserande strålar
(ON/OFF-ON/OFF), vilka ger mycket värre
effekter än sinuskurvorna i följande sovjetiska experiment.
En orsak till hälsorisker är våra alltför höga
gränsvärden. Bara 15 min/dag x 60 dagar
(totalt 15 h) av 5G-frekvent-strålning (37,560 GHz) skadade allvarligt flera inre organ
hos råttor enligt en rysk undersökning (s 5761). Skadorna begränsades inte till huden så
som telekomindustrin påstår. Allvarliga skador konstaterades i hudnervers myelinskikt,
blodkärl och i blodet – men också hjärna,
hjärta, lever, mjälte, njurar och ryggmärg hade
skadats vid max-gränsvärdet på 10 W/m2.
Hormonnivåer såsom adrenalin och noradrenalin påverkades också, och vissa förändrade hormon-nivåer var 60 % högre ännu 10
dagar efter experimentet.
ICNIRP går det ej att lita på
Hittills har påståendena från till exempel
STUK byggt enbart på ICNIRP:s rekommendationer. I ICNIRP:s ”forskningsöversikter”
har alla de 10 000 forskningsrapporter som
visar på skador avsiktligt uteslutits. Därtill
förnekar ICNIRP att dessa artiklar överhuvudtaget skulle finnas eller att de har påvisat
skador. Professor Martin L. Pall har på ett
ypperligt sätt påvisat ICNIRP:s lögner,
vilket var och en kan läsa här: ”Response to
ICNIRP” (https://tinyurl.se/pall). Professor
emeritus Martin Pall har mycket tydligt visat
att ICNIRP försöker bedra strålsäkerhetsmyndigheter och människor genom att
förneka att forskning som påvisar skador
överhuvudtaget skulle finnas. Vi uppmanar
därför Riksdagen att kräva att den nya Regeringen och medicinalråden vid STM med
stöd av oberoende forskning skall bevisa att
strålningen (från 3G + 4G + 5G +WiFi och
självstyrande bilars radar- och lasersändare)
kommer att vara helt säker för vår hälsa. Vi
kan presentera tusentals bevis från 40 års
forskning om att gränsvärdena INTE skyddar hälsan!
Är korruption inblandad? Något måste
vara skevt när STUK även har lyckats övertyga medicinalråden på STM om att strålningen är ofarlig, fast tusentals vetenskapliga
rapporter visar på motsatsen. Vi borde i
stället följa kantonen Vaud (95 för/9 emot)
och Geneve i Schweiz (58/28) samt Florens
i Italien som har stoppat 5G.
14

5G utrullningen måste stoppas
För att garantera en sund miljö och förebygga skador på landets befolkning, särskilt
barn, är det nödvändigt att vänta med utrullning av 5G och endast använda kabel- och
fibernätverk till dess att trådlösa 5G:s miljöoch hälsopåverkan har klarlagts. EU:s försiktighetsprincip kräver att en noggrann vetenskaplig utredning måste göras innan ny strålning påtvingas människor. Denna undersökning kan göras i samarbete mellan Nordens
länder och av forskare till stor del från Norden,
med stöd av andra industri-oberoende forskare som samarbetar via Internet.

säkert för barns och ungdomars hälsa. Vi
accepterar inte att ni skadar våra barn och
barnbarn. Vi redogör därtill i 5G-appellen
till EU (www.5gappeal.eu) för flera internationella överenskommelser som står i vägen
för detta experiment med befolkningens
hälsa.
Medborgarinitiativet
Skrivelsen har kortats ned och anpassats till Hälsofrihet.

Rainer Nyberg, professor emeritus
Mikko Ahonen, phd, forskare
Rauli Mäkelä, specialistläkare i öronsjukdomar
Christer Häggqvist, specialistläkare i barnpsykiatri

(E) Regeringen måste informera medborgare och särskilt skydda barnen
Våra nationella lagar, EU-lagar och EU-domstolen kräver att vi skyddar medborgarna och
särskilt barnen, som är mycket känsligare än
vuxna. EU-domstolen har betonat att bevarandet av hälsa är viktigare än ekonomiska
fördelar. Se exempelvis godkännandet av
kommissionens beslut att förbjuda export av
nötkött från Storbritannien, för att minska
risken av BSE-smitta (5 maj 1998) där
domstolen fastslog att försiktighetsprincipen
skulle gälla. Försiktighetsprincipen bör gälla
även när det gäller 5G.

Pirjo Kurki, vice häradshövding
Ann-Katrine Backman, naturterapeut
Foto 1-2, 4: Pixabay
Foto 3: Leif G Salford
Foto 3: STUK

Läs mer:
Medborgarininitiativet:
https://tinyurl.com/yxakfu3n

Martin Pall:”5G: Great risk for EU, U.S. and
International Health!”
https://tinyurl.com/y5o9mze9

BioInitiative-rapporten:
https://bioinitiative.org/table-of-contents/

Experiment på människor är förbjudet
Nürnbergkoden förbjuder experiment med
människor utan deras samtycke. Om inte
samtliga medborgare har gett sitt samtycke
till att bestrålas, så är införandet av 5G ett
brott mot tre nationella lagar och flera EUoch internationella lagar. I Medborgarinitiativet har vi föreslagit vad riksdag och regering
kan göra för att skydda befolkningen. Vi
redovisar också nationella och EU-lagar
som bör hjälpa er att förstå att införande av
5G är ett lagbrott om inte helt oberoende
forskargrupper först kan bevisa att 5G är

BioInititive-rapportens färgtabeller:
https://tinyurl.com/y47x5plr

5G appellen till EU:
www.5gappeal.eu

Rymd-5G-Apellen:
https://www.5gspaceappeal.org

247 forskare bakom ”International EMF Scientist
Appeal”:
https://www.emfscientist.org/

Respons to ICNIRP av M Pall:
https://tinyurl.com/yytuuc6p

Vatten i plastfat, STUK:
https://tinyurl.com/yy8vle9h
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FASS erkänner massiva dödsfall
FASS skriver att dödsfall orsakade av läkemedelsbiverkningar är den fjärde vanligaste dödsorsaken i USA med 106 000 dödsfall och
anger att de sanna siffrorna sannolikt är ännu
högre än vad som anges i tabell 1, eftersom
de bygger på sjukhusens rapporter. Dessa
dödstal gäller vid korrekt ordination. Vidare
skriver FASS att i grannlandet Norge så har
man i en studie funnit att 18 % av alla dödsfall på en medicinklinik var direkt eller indirekt associerade med äkemedelsbiverkningar.
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL,
erkänner FASS siffror, eftersom SKL på sin
hemsida skriver ”Studier har visat att drygt

DÖDEN PÅ RECEPT
– iatrogena skador för miljarder

Skolmedicinen anses vara säker, beprövad och i enlighet med vetenskapen. Detta
medan alternativmedicinen anses vara endera osäker, farlig eller overksam. NHF
Sweden har nyligen skrivit brev till regionerna där vi ifrågasätter det stora antalet
onödiga dödsfall, skador och men som orsakas av skolmedicinen och av läkemedel.
När man ser verkligheten i vitögat så är det ytterst dystra siffror som skolmedicinen
representerar, och bilden framträder att det är skolmedicinen som är endera osäker,
farlig eller overksam.

L

äkemedel är den främsta dödsorsaken! Årligen dör det i USA 783 000
patienter av iatrogena skador, varav
300 000 dör av läkemedelsbiverkningar som
därmed utgör den främsta dödsorsaken. Baserat på resultaten från en tioårig undersökning av statlig statistik, så är iatrogena
sjukdomstillstånd/skador den främsta dödsorsaken. Iatrogen betyder att det är orsakat
av sjukvården. Sjukvården dödar alltså årligen omkring 783 000 patienter i USA (0,25
promille av befolkningen) varav 300 000 patienter (0,1 promille) dör till följd av biverkningarna av sina läkemedel. Docent Bruce
Lipton som har en diger meritlista berättar
om detta i sin Youtube-video och på sin

hemsida. Andra källor som John Hopkinsuniversitetet samt professor Peter C Gøtzsche
i Danmark uppger att läkemedelsförskrivning är den tredje största dödsorsaken efter
cancer samt hjärt- och kärlsjukdomar. Det är
inte längre någon fråga om huruvida sjukvården orsakar några onödiga dödsfall – utan
hur många!?

100 000 personer dör årligen i USA på grund
av felaktig läkemedelsanvändning”. Dessutom skriver SKL ”En svensk sammanställning uppskattar att 3 000 svenskar årligen
dör av läkemedelsrelaterade skador och att
6-16 procent av sjukhusinläggningarna är
läkemedelsrelaterade”.
Läkemedel orsakar inläggningar och
vårdskador
Läkemedel orsakar 1 av 3 inläggningar inom
akutvården och 50 % av inläggningarna
bland äldre patienter. I Läkartidningen skriver Ulf Bergman, professor och överläkare
vid avdelningen för klinisk farmakologi samt
Centrum för läkemedelsepidemiologi vid
Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukhuset att ”den omfattande läkeme-

delsanvändningen är en av orsakerna till
problem relaterade till läkemedelsterapi,
vilka visats orsaka nära en tredjedel av inläggningarna inom akutmedicin och hälften
bland geriatriska patienter [2, 3]”.

Tabell 1. Dödsorsaker och antal dödsfall i USA år 1994 enligt ref 1.
Dödsorsak

Antaldöda

1

Hjärtsjukdomar

743 460

2

Cancer

529 904

3

Stroke

150 108

4

Läkemedelsbiverkningar

106 000

5

Lungsjukdomar

101 077

6

Olycksfall

90 523

7

Pneumoni

75 719

8

Diabetes

53 894

Källa: FASS.
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100 000 drabbas varje år av vårdskador,
minst 10 000 dör i onödan och 10 000 får
bestående men. Ulf Ljungblad, direktör för
Helse Sör-Öst RHF i Norge, tidigare sjukhusdirektör och chefsläkare på Östra sjukhuset i Göteborg skriver även han att det
i Sverige dör 3 000 patienter i onödan varje
år, och han skriver vidare att ”det kom också

Socialstyrelsen fram till 2008, och man visade
att 100 000 patienter varje år drabbas av en
vårdskada (varav cirka 2 000 anmäls) och
10 000 får bestående men”. I Göteborgsposten skriver Ljungblad till och med att det
årligen är minst 10 000 patienter som dör i
onödan.
Biverkningar för 19 miljarder
50-60 % av patienterna får biverkningar av
sina läkemedel, vilket medför en vårdkostnad
på 19 miljarder kronor. Göteborgsposten
rapporterar att 100 000-tals människor blir
sjuka av vanliga läkemedel, vilket skapar
vårdkostnader på upp till 19 miljarder
kronor. Enligt en svensk studie drabbas 5060 % av alla patienter som får vård i Sverige
under ett år av någon form av biverkningar,
förgiftningar, läkemedelsberoende eller otillräckliga effekter, och Hanna Gyllensten uppger till Göteborgsposten:
”Förutom ett stort enskilt lidande leder

också biverkningar och följdsjukdomar till
direkta kostnader för patienterna på mellan
4 000 och 10 000 kronor per år. Tidigare
undersökningar har fokuserat på patienter
som ligger inne på sjukhus – men avhandlingen visar att en stor del av kostnaderna för
sjuklighet orsakad av läkemedel finns ute
hos allmänheten som vänt sig till primär- och
öppenvård. Kostnaderna för den läkemedelsrelaterade vården är upp till 19 miljarder
kronor per år. Vi kan se att det finns resursförbrukning även utanför vården med pro-

duktionsbortfall, men det har vi inte kunnat
sätta prislappar på i de här studierna tyvärr.
Människor har varit hemma från jobbet på
grund av läkemedelsproblem och anhöriga
som fått vård. Så klart är det inte riktigt
bra.”
Gyllensten är apotekare, forskare och även
doktor vid Sahlgrenska akademin. Genom
journalerna kunde forskarna se att det var
12 % av befolkningen som var drabbad av
läkemedelsrelaterad sjuklighet under en tremånadersperiod.
Döden på recept
Läkarna har blivit de största langarna av narkotika – med dödlig utgång!
En ny studie visar att majoriteten av de
drogrelaterade dödsfallen i Sverige orsakas av
olika läkemedel. SvD skriver att mellan åren
2006 och 2014 mer än fördubblades antalet
dödsfall som orsakades av narkotika, huvudsakligen olika former av opioider, i Sverige.
Nu har en grupp forskare för första gången
kunnat visa vad ökningen beror på. Tvärtemot den allmänna uppfattningen orsakas
inte majoriteten av dödsfallen av illegala droger

som till exempel heroin, utan av läkemedel.
”Det är väldigt oroväckande ”, uppger Anna
Fugelstad till SvD. Hon är psykolog och narkotikaforskare vid Karolinska institutet och
har lett studien.
Svåra frågor till Regionerna
Till Regionerna formulerade NHF Sweden
åtta frågor som i korthet går ut på följande.
Regionernas sjukvård dödar och skadar patienter/vårdkonsumenter, orsakar akutinläggningar, biverkningar och utebliven effekt
av läkemedel som förskrivs av legitimerade
läkare som ska arbeta enligt ”vetenskap och
beprövad erfarenhet”. Vad innebär definitionen ”vetenskap och beprövad erfarenhet”
enligt den lagstiftning som regionen är ålagd
att följa? Innebär begreppet att man får döda?
Är dessa massiva dödsfall, skador, inläggningar med mera förenligt med mänskliga
rättigheter? Innebär läkarlegitimation en
licens att döda, eftersom 3 000 patienter dör
i onödan och bara 5-25 läkarlegitimationer
årligen dras in? Vi ifrågasatte patientsäkerheten och lagstödet för dödandet och skadandet, det vill säga enligt vilken lagtext i
Hälso- och sjukvårdslagen, Patientsäkerhetslagen och/eller Patientlagen eller annan lagstiftning har lagstiftaren bemyndigat regionanställda läkare att bedriva legitimerat skadande och avlivande (dödande) av patienter/
vårdkonsumenter? Regionerna orsakar skador för 19 miljarder – är detta förenligt med
att skattemedel ska användas på ett för skattebetalarna effektivt sätt?
Vi är förstås oerhört spända på att få veta
vad Regionerna har att säga till sitt försvar.
Text: Michael Zazzio och Sara Boo
Foto: Pixabay

Tillhörande referenser finns i den artikel som
läggs ut på NHF Swedens hemsida.
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