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”Vi vill skapa
ett miljösmart
nytt Europa”
EU vill skapa ett
samhälle där miljökrav förenas med
smart tillväxt, skriver EU:s förste vice
ordförande Margot
Wallström. Sid. 8–9

”Sverige ska ha
giftfri miljö och
frisk luft 2020”
CHRISTINE WENNERÅS och EVA MILLQVIST med prisutdelaren miljöminister LENA SOMMESTAD.

Två miljömedicinska pris
storslam för Sahlgrenska
Sahlgrenska universitetssjukhuset
tog storslam när två centralfigurer
i allergologins utkant mottog Miljömedicinska priset av miljöminister Lena Sommestad i riksdagshuset. Docenterna Eva Millqvist och
Christine Wennerås, Sahlgrenska,
belönades med 250 000 kr var.
Millqvist forskar vid Sahlgrenska och Kärnsjukhuset i Skövde
kring vårt ”sjätte sinne”. Det är
det kemiska sinnet som fristående

från luktsinnet överreagerar på
starka dofter och ångor så frekvent att Millqvist betraktar hyperreaktiviteten som en folksjukdom. Olfaktometern – reaktionsmätaren – på lukt-och smaklaboratoriet i Skövde har skänkts av
Cancer- och Allergifonden.
Wennerås studerar den vita
blodkroppen eosinofil granulocyt.
Dess svårbestämbara samband
med allergi kan enligt Wennerås

tydas som överreaktion ”i brist
på” västerländsk förekomst av parasiter som eosinofilen annars angriper. Den kan både bidra till
bildandet av vävnader och via syreradikaler skada vävnader. Den
producerar fria syreradikaler som
kan ingripa inte bara i positivt angripande syfte. I allt: Ett komplext
funktionssystem att forska i, gällande immunförsvaret.

Sid. 16-19

Vartannat barn har
allergiproblem. I
kvinnors bröstmjölk spåras farliga kemiska ämnen.
Riksdagen har slagit fast att Sverige
ska ha giftfri miljlö och frisk luft
2020, konstaterar miljöminister Lena
Sommestad.
Sid. 7

”Vi har en viktig
funktion att fylla
i svensk politik”
Vi har en viktig
funktion att fylla i
svensk politik, skriver Håkan Wåhlstedt, partisekreterare i Miljöpartiet
de Gröna. I långsiktig handling går vi ofta före de andra partierna.
Sid. 24

Hälsoprofessor med antioxidanter – sidorna 5, 26, 27
MILJÖ
Olles 10 teser gör rent i allt

Margarin ett allergiproblem

Per Harrysson hade en metastas i ena
lungan efter sarkomoperationen 2005.
Tio månader efter lårmuskeloperationen
togs knölen i lungan bort i mars i år.
”Allt grönt”, hoppas en glad Pelle.
Sid. 24

Cancer- och Allergifondens
postgirokonto för gåvor:

Vid margarintillverkning används så
många tillsatser av allergiframkallande
kemiska medel att miljödebattören Gunnar Lindgren varnar för konsumtion.

Sid. 29

KI-docenten Olle Johansson gör rent hus
i 10 teser. Växthuseffekten bromsas. Tillväxtambitionen upphör. Kemikaliebaserade samhället avvecklas. Och vapentillverkningen. ”Ett steg bakåt för framsteg”. Sid. 12
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Få lyssnare i Limhamn 1980 förstod mitt tal om hotet
mot jordens klimat – Mats Svegfors
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Kärnavfall – ett problem i brytpunkten mellan vetenskap och samhälle

MAJA och OLLE THUNANDER.

Antonio de C Pereira

Maja och Olle
Thunander får
hederstiteln
Årets Givare
postumt

Cancerprevention eftersatt på forskningsfältet – Lennart Hardell

Olle, född 1919, och Maja, 1922,
vigda 1942, hade inga bröstarvingar. Redan 1997, fyra år innan Olle
avled, bestämde paret i sitt testamente att deras hus i Hällefors och
hela kvarlåtenskapen skulle tillfalla
Cancer- och Allergifonden.
Olle var något av en tusenkonstnär. Pensionerad från det anrika
bruket från 1600-talet i Hällefors,
där han avancerat till förman, hobbytillverkade han exklusiva spinnrockar, byråer, skåp och träsniderier.
Maja drev länge Bruksbaren.
Skicklig väverska hobbyarbetade
också hon under många år.
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MILJÖ och MORAL MILJÖ och HÄLSA

SÖREN GYVALL
Ordförande, ansvarig utgivare

Många pratar om hur viktig miljön är, men
sorgligt ofta är det munväder utan substans.
Marknaden är inte intresserad av miljöproblem. Det skulle kunna
kosta. Det gör det – om inte annat indirekt i minskad omsättning av
skräp.
Men man kan ju alltid prata om det. Förtroendeingivande.
En växande andel av allmänheten är alltmer hälsomedveten. Fem
frukter om dan. Omegatrefettsyror för att den lillas hjärna ska utvecklas rätt. Stenålderskost.
Men fortfarande är de verkligt medvetna en ororande liten minoritet. Fortfarande är alltför många kundvagnar knökfulla med chips,
söt läsk och annan skräpmat.
Sockerfällan är allt fler medvetna om. Men det mesta prefabricerade är sötat, för kunden vill ju ha det så. Tror fabrikanten och gör
folk sockerberoende. Förmodligen avsiktligt. Bra för försäljningen
men inte för folkhälsan.
Men allt är inte elände och gift. Vi kan göra mycket själva, inte
minst via en medveten kost och kanske lite kompletterande kosttillskott.
I en allt giftigare värld behövs alltmer antioxidanter mot ett intensivt bombardemang av fria syreradikaler.
Äpplet och laxen må innehålla en del miljögifter men deras antioxidanter respektive accentiella fetter är viktigare. Komplettera då
eventuellt med något klokt tillskott, B-vitamin och selen hör till de
viktigare speciellt om man redan har onödigt mycket gifter i kroppen.
Om vi tänker miljömässigt och är medvetna om vad vi stoppar i
oss får samhället automatiskt ner sjukskrivningstalen och vi ökar det
personliga välbefinnandet.
Mycket klokt står att läsa i detta nummer. Tillräckligt mycket för
att stämma till eftertanke. Men läser man med eftertanke hör man
förmodligen redan till våra givare och stöttepelare. Om inte kan vår
90-kampanj förtjäna att nämnas: pg 90 10 13-3. Och det är ju alltid
möjligt att göra en extra insättning!
Lycklig läsning!
LENNART SPARELL
Vetenskapligt sakkunnig
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Måste en ensamstående byta till mindre
bostad för att få social ekonomisk hjälp vid
långvarig sjukdom? Sälja sommarstugan, ja det krävs nog. Men vad
händer med två föräldrar som inte orkar arbeta när barnet blir
mycket allvarligt sjukt och kräver maximal omvårdnad? Hur går det
för den unga person som inte klarar studielånen när hälsan sviktar?
Cancer- och Allergifonden går in och räddar i många prekära situationer för mängder av människor. Också vi har stränga regler för
utdelning av bidrag. Vi granskar de sökandes ekonomi noga. Men
ställer inte så hårda krav som de sociala myndigheterna, vars rutiner
i vissa fall kan verka inhumana.
Hjälp i rena akuta nöden. Hjälp till någon veckas rekreationsresa
där någon behöver omväxling för att klara tillvaron. Vi har en intressant provkarta på situationer vi har hjälpt till att reda ut.
Ungefär 200 000 givare per år gör Cancer- och Allergifonden till
en faktor att räkna med i landets sociala nätverk.
Våra bidrag till den miljörelaterade forskningen är också mycket
omfattande. Just den förebyggande miljöforskningen är för svagt
stödd av staten. Ojämförligt mycket mer forskning utförs för att skapa livsviktiga mediciner mot sjukdomar. Läkemedelsföretagen skulle
inte kunna leva om sjukdomar inte fanns. Staten borde tänka lite
mer än nu på det oerhört positiva i att forska för att förebygga sjukdom – så som Cancer- och Allergifondens Miljömedicinska pristagare och fondens andra bidragsmottagande forskare arbetar.
Tänkvärt i sammanhanget är också det som statsvetenskapsprofessorn Bo Rothstein, Göteborgs universitet, skrev i DN 5 juni under rubriken ”S-märkta kommissarier styr den svenska forskningen”.
Visst kan de kallas hälsoprofeter – forskarna som framför sin visdom i det här miljötemanumret av Cancer- och Allergifondens tidning. De flesta av skribenterna är mottagare av fondens Miljömedicinska pris, som utdelats i tolv år och tillfallit tjugotvå förtjänta.
Göran Petersson, pristagare 2005, professor i kemisk miljövetenskap vid Chalmers, har intagit en framträdande roll inom forskningen om substanserna i vår föda. Han varnar för ”sockerfällan”,
propagerar för antioxidanter som är så viktiga antagonister mot de
farliga fria syreradikalerna. Antioxidanter finns inte bara i grönsaker. Ta del av ”hälsoprofessorns” lektioner på sidorna 5, 26 och 27!
Eva Millqvist, en av årets pristagare, försöker komma tillrätta
med vårt ”sjätte sinne”, det kemiska sinnet, som kan överreagera
mycket besvärande på astmaliknande vis inför starka dofter och
ångor. Hennes kollega både vid Sahlgrenska universitetssjukhuset
och som pristagare i år, Christine Wennerås, studerar den eosinofila
granulocyten, en vit blodkropp som producerar fria syreradikaler,
och har ett visst samband med allergi och svårbestämbart mycket
andra egenskaper.
Fondtidningens författande forskare har i år ett mycket välkommet sällskap av EU:s vice ordförande Margot Wallström, miljöminister Lena Sommestad, som också var prisutdelare när Millqvist och
Wennerås tog emot sina Miljömedicinska pris i riksdagshuset, och
Västmanlands landshövding Mats Svegfors.

Det finns ett samband mellan en hygglig miljö och en god hälsa. Inte alltid
nödvändigtvis två sidor av samma
mynt utan kanske snarare två slantar i
samma portmonä.
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Nyfattigdomen i Sverige försätter
många människor i mycket stora problem när de drabbas av sjukdom som
förstås ger extra kostnader trots den
sociala välfärd som finns men omges
av stränga normer, som kanske inte i
varje enskilt fall överensstämmer med
den önskvärda moralen.

MILJÖ

En handfull hälsa
Blåbär

Tomat

Äpple

Morot

Cancer- och
Allergifondens
miljötematidning 2006

Rödlök

ANTIOXIDANTER: Se nästa sida

5

HÄLSOPROFESSOR GÖRAN PETERSSON:

Äpplen, blåbär, tomater, apelsiner, morötter, lingon ger...

ANTIOXIDANTER mot aggressiva syreradikaler
Vi är helt beroende av
luftens syre för vår andning och våra cellers
energiförsörjning. Men
andningen medför också
bildning av någon miljon
aggressiva syreradikaler
varje sekund i varje levande cell. Huvuddelen
av radikalerna förstörs
effektivt av vårt enzymatiska skyddssystem. Det

är särskilt effektivt i cellens energicentraler, mitokondrierna. Men i varje levande cell undslipper
ändå varierande mängder syreradikaler som
skadar livsviktiga molekyler. Förenklat kan man
säga att skador på proteiner ligger bakom allergier och skador på arvsmassan ligger bakom

uppkomst av cancer.
Skador på cellmembranernas fettsyror påskyndar cellernas åldrande.
Som komplement till
det enzymatiska försvaret spelar kostens antioxidanter en avgörande roll
för att destruera syreradikaler och minimera
skadorna av dem. Sedan
länge har det varit känt

att det vattenlösliga vitamin C och det fettlösliga
vitamin E är viktiga antioxidanter. De senaste
tio åren har efterhand
hundratals antioxidanter
inom främst grupperna
karotenoider och flavonoider identifierats. Varje enskilt ämne fördelas
och verkar i kroppen och
i cellen på ett specifikt

sätt. Därför är en kombination av många olika
antioxidanter från kosten viktig för ett optimalt
skydd. Översiktstabellen
nedan visar hur vi kan
täcka behovet av särskilt
viktiga karotenoider och
flavonoider genom att
välja lämpliga antioxidantkällor.

Äpplen och Flavonoider

Tomater och Lykopen

Bär och Antocyaniner

Morötter och Betakaroten

Äpplet har länge förknippats med hälsa, men först nu har de vetenskapliga
rönen om antioxidanter gett starkt
stöd för detta. Äpplen innehåller höga
halter av flera centrala ämnen inom
den stora gruppen flavonoider. Antioxidanteffekten är av samma typ
som för E-vitamin, men flavonoider är
mer vattenlösliga och viktiga skyddsfaktorer i blodet.
Äpplets fruktkött innehåller höga
halter av de katekiner som orättvist
blivit mer kända från mörk choklad.
Samma katekiner m fl flavonoider
som i äpplen finns också i rödvin som
många därför vill tro är hälsosamt
trots alkoholen. Äpplen ger liksom röda och blå vindruvor antioxidanterna
utan alkohol. Katekiner av något annorlunda typ svarar för de positiva antioxidanteffekterna av grönt te i
tedrickande asiatiska kulturer.
Äpplen innehåller mycket av den
välkända flavonoiden quercetin, som
vanligen ger ett effektivare antioxidantskydd än katekinerna. Röd och
gul lök har ännu högre halter av tillgängligt quercetin, men de flesta äter
säkert mer äpplen än lök. Äpplets
quercetin finns främst närmast under
skalet. Den som skalar äpplet för att
undvika bekämpningsmedelsrester går
därmed också miste om mycket av antioxidanterna.
Obesprutade äpplen från den egna
trädgårdens äppelträd framstår som
idealiska. Svenska kommersiella äpplen odlas med behovsstyrd användning av bekämpningsmedel som är
mindre än i de vanligaste importländerna. Importen av äpplen från södra
halvklotet ger dock nu god tillgång till
äpplen och deras viktiga antioxidanter
året runt.

De röda tomaterna får sin färg av den alltmer välkända karotenoiden lykopen.
Strukturen har karotenoidernas karakteristiska långa kolkedja med dubbelbindningar
vid varannan kolatom. Lykopen förebygger
bland annat prostatacancer som nu är den
vanligaste cancerformen i Sverige. Sommarens svenska tomater odlas normalt i växthus utan bekämpningsmedel och är en utmärkt lykopenkälla. Sydeuropeiska tomater är ofta mycket besprutade, och under
vintern är blodgrape och vattenmelon bra
alternativ.
Upptaget av lykopen blir högre från finfördelade tomater, men ketchup med högt
sockerinnehåll är ett hälsomässigt dåligt
alternativ. Än värre är kanske den ketchup
som lanserades 2005 med det miljögiftsliknande klororganiska sötningsmedlet
sukralos.

Blåbär och flera andra bär innehåller mycket flavonoider och återfinns ofta i toppen på
listor över högt antioxidantinnehåll. Bärens
färg beror på en speciell grupp av flavonoider som kallas antocyaniner och har varierande röda till blå färger. Antocyaniner är
instabila vid blodets pH. De ger därför sannolikt starkare antioxidantskydd för bärets
frön än för oss.
Ekologiskt har bären utvecklats för att attrahera fåglar och andra djur som sprider deras frön. De bjuder då samtidigt konsumenten på ett bra antioxidantskydd. Detta kan
vi utnyttja genom att äta vanliga antioxidantrika bär som blåbär, lingon, svarta och
röda vinbär, björnbär och hallon. Viktigt är
då att inte slarva bort den positiva hälsoeffekten med tillsatser av mycket socker eller
sötningsmedel.

Betakaroten är inte bara en viktig antioxidant utan också en säker källa till
vitamin A via enzymatisk spaltning.
Morötter får sin färg av betakaroten
och är vår viktigaste källa. Rivna morötter med lite oljedressing ger ett
starkt ökat upptag av betakaroten
jämfört med hela morötter.
I gröna växter samverkar betakaroten med klorofyll vid fotosyntesen.
Bladgrönt ger oss därför alltid ett visst
tillskott av betakaroten liksom av den
viktiga karotenoiden lutein. Betakaroten finns också i många frukter med
gult till orange fruktkött.
Karotenoider ger till skillnad från
flavonoider en antioxidanteffekt
främst i syrefattiga vävnader och organ. Okunskap om detta har på ett
olyckligt sätt lett till feltolkningar av
uteblivna effekter av betakaroten mot
lungcancer.

Källor till viktiga karotenoider och flavonoider
(från ”Antioxidanter och Fetter” av Göran Petersson, Chalmers, 2005)

Karotenoider
Karotener
Ägg
Lax
Tomater
Morötter
Grönsaker
Apelsiner
Blodgrape
Äpplen
Lök
Skogsbär*
Odlade bär*
Rödvin*
Te
Kaffe
Choklad
* Höga halter av

lykopen
betakaroten
betakaroten
lykopen

Flavonoider

Xantofyller
zeaxantin
astaxantin

Flavon(ol)er Katekiner

lutein
zeaxantin

kempferol
hesperitin**
naringenin**
quercetin
katekin
quercetin
quercetin
quercetin
quercetin
katekin
epigallokatekin

epikatekin
färgade antocyaniner ** Citrusflavonoider av typ flavanoner

Vitaminer och
antioxidanter
Vitaminer är en ålderdomlig beteckning för kemiska ämnen som vi behöver i små mängder och som kan ge
påtagliga bristsymptom. Numera är vitaminbrist som ger sådana symptom
ovanlig. Flera vitaminer medverkar vid
enzymatiska reaktioner och vissa har
antioxidantverkan.
Antioxidanterna som tas upp på
denna sida är komplexa kemiska ämnen som reagerar med och skyddar
mot syreradikaler. De brukar inte betraktas som vitaminer, men för bästa
möjliga hälsa har de en nyckelroll. Karotenoiderna är gula till röda och relativt fettlösliga. Flavonoiderna är mer
vattenlösliga polycykliska fenoliska
ämnen.
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Miljömedicinska pristagare i arbetsgrupp

OLLE JOHANSSON 1995

LENNART HARDELL 1997

GUNILLA LINDSTRÖM 2000

MARGARETA TÖRNQVIST 2003

OLLE JOHANSSON, mottagare
av Cancer- och Allergifondens
Miljömedicinska pris 1995, är
chef för Enheten för experimentell dermatologi vid institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet. Han har sedan slutet av 1970-talet intresserat sig för funktionsnedsättningen elöverkänslighet och
hälsorisker i samband med
elektromagnetiska fält från mobiltelefoni, datorer, radio och
TV. Hans forskning har fått omfattande internationell uppmärksamhet. Han är författare
till mer än 500 vetenskapliga
arbeten.

LENNART HARDELL, mottagare av Cancer- och Allergifondens Miljömedicinska pris
1997, är överläkare vid onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro, och professor vid institutionen för naturvetenskap vid Örebro universitet, särskilt cancerepidemiologi. Har sedan slutet av 1970talet forskat om risker för cancer, främst bekämpningsmedel
och miljögifter som PCB och
dioxiner. Forskar kring risken
för hjärntumörer vid användning av mobiltelefoner och
trådlösa bordstelefoner.

GUNILLA LINDSTRÖM, mottagare av Cancer- och Allergifondens Miljömedicinska pris
2000, är professor i miljökemi
vid Örebro universitet. Har under 20 år forskat om svårnedbrytbara miljögifter i mat och
människa. Upptäckte bromerade flamskyddsmedel hos den
svenska befolkningen. Nu forskar hon och hennes forskargrupp på frågor som rör en ny
typ av miljögifter, de fluororganiska kemikalierna. De har fått
en global spridning och anses
vara ett stort hot mot miljön
och vår hälsa.

MARGARETA TÖRNQVIST, mottagare av Cancer- och Allergifondens Miljömedicinska pris
2003, är docent i miljökemi vid
Stockholms universitet. Arbetar
tvärvetenskapligt för att i analys
av blodprover studera carcinogena ämnen. Med joniserande
strålning som modell utvecklas
metoder för cancerriskbedömning. Speciellt luftföroreningar,
t ex butadien och polycykliska
aromatiska kolväten, studeras.
Naturligt förekommande exponering för cancerrisk påvisas,
t ex akrylamid, där upphettad
föda visades vara källan.

BERT BJÖRKNER 2004

GÖRAN PETERSSON 2005

LARS HAGMAR 2005

EVA MILLQVIST 2006

BERT BJÖRKNER, mottagare
av Cancer- och Allergifondens
Miljömedicinska pris 2004, är
professor emeritus i yrkes- och
miljödermatologi vid hudkliniken,
Universitetssjukhuset
MAS i Malmö. Utbildade sig
först till civilingenjör i teknisk
fysik vid Chalmers Tekniska
Högskola och har också en
forskarutbildning i USA. Han
har forskat om allergier och
andra överkänslighetsreaktioner i huden. Forskningsresultat
om kontaktallergier av plastmaterial, konserveringsmedel och
metallerna kvicksilver och
guld, har givit honom stor internationell uppmärksamhet.

GÖRAN PETERSSON, mottagare av Cancer- och Allergifondens Miljömedicinska pris
2005, är professor i kemisk miljövetenskap vid institutionen
för kemi- och bioteknik på
Chalmers. Under 1980- och
1990-talen ledde han mycket
uppmärksammad
forskning
kring kolväten och andra luftföroreningar från trafik, industri och förbränning. Kemiska miljö- och hälsoaspekter har
vävts samman i forskningen
och vid utbildningen av flera
tusen civilingenjörer. Intresset
för ekologisk-kemisk hälsovetenskap har inriktats bland annat på kostens antioxidanter
och kolhydrater.

LARS HAGMAR, mottagare av
Cancer- och Allergifondens
Miljömedicinska pris 2005, är
professor i miljömedicin vid
sektionen för yrkes- och miljömedicin och psykiatrisk epidemiologi, Lunds Universitet. Är
överläkare vid yrkes- och miljömedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Lund. Har från
slutet av 1980-talet genomfört
epidemiologiska studier för att
klarlägga samband mellan persistenta klororganiska miljögifter i kosten och cancer och reproduktionsproblem. Har också lett forskning om samband
mellan kromosomskador och
cancer. Studerat hälsoeffekter
av akrylamid.

EVA MILLQVIST, mottagare av
Cancer- och Allergifondens
Miljömedicinska pris 2006, är
docent och överläkare vid avdelningen för lungmedicin och
allergologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Har de senaste 10 åren fokuserat forskningsarbetet på luftvägsbesvär
utlösta av kemikalier och dofter. Har visat att en neurogen
obalans ofta ligger bakom sådana besvär. Har med sin
forskningsgrupp utvecklat ett
diagnostiskt test som används
i sjukvården också utanför
Sverige. Forskningsresultaten
rörande kemisk känslighet
finns redovisade i ett trettiotal
vetenskapliga artiklar.
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Vissa kemikalier orsakar allergi och cancer
och påverkar vår fortplantningsförmåga
Luftpartiklar skördar 5.000 liv varje år
Miljöminister LENA SOMMESTAD
Foto: Pawel Flato

Riksdagen har slagit fast att Sverige
ska ha giftfri miljö och frisk luft 2020
Spridningen av kemikalier och luftföroreningar är
ett av våra stora folkhälsoproblem.
Många av de kemikalier vi omger oss med i vår
vardag kan vara giftiga och skada vår miljö. Vissa
av de mest skadliga kan orsaka allergier, cancer
och påverka vår fortplantningsförmåga. Vartannat
barn lider idag av allergiproblem och i kvinnors
bröstmjölk spåras olika farliga kemiska ämnen.
Föroreningar i tätortsluften bidrar till hjärt- och kärlsjukdomar, lungsjukdomar och luftvägsbesvär. Enligt nya studier
orsakar inandningsbara partiklar drygt 5000 förtida dödsfall
årligen. Därtill kommer ökad
dödlighet i cancersjukdomar.
För att minska riskerna med
kemikalier driver regeringen sedan många år tillbaka en skarp
kemikaliepolitik. Målsättningen är att kemiska ämnen som
är cancerframkallande, hormonstörande och som påverkar arvsmassan ska avvecklas.

Vi vill så långt som det är möjligt byta ut farliga ämnen och
produkter mot mindre farliga.
Arbetet för att få bort farliga
kemikalier kräver insatser på
många områden. I vår vardag
möter vi kemikalier i form av
kemisktekniska produkter som
tvättmedel och målarfärger,
men även som komponenter eller tillsatser i kläder, möbler
och tv-apparater.
KEMIKALIER SPRIDS med vind
och vatten och de når oss genom varor från andra länder.
Avvecklingen av de farligaste

Miljöminister LENA SOMMESTAD. Foto: Cecilia Larsson

ämnena försvåras av att vi idag
fortfarande saknar kunskap
om miljö- och hälsoeffekter hos
många kemiska ämnen. Det
kan också ta lång tid att belägga sambandet mellan exponering för kemiska ämnen och påverkan på människors hälsa.
JUST NU FÖRHANDLAS en ny
kemikalielagstiftning i EU. Den
nya kemikalielagstiftningen
kommer på sikt få stor betydelse för hälsa och miljö i Europa,
framförallt genom att den ställer större krav på industrin att
ta fram kunskap om olika ke-

Mina Miljö- hjärtefrågor
Klimatförändringarna
Den förstörda havsmiljön
Den smutsiga luften
De farliga kemikalierna
HÄR ÄR VÅRT ANSVAR
ALLRA STÖRST
Lena
Sommestad

mikaliers egenskaper.
Luftföroreningar – i form av
till exempel ozon, partiklar och
cancerframkallande ämnen – är
liksom kemikalierna sedan
länge en högt prioriterad fråga
för den svenska regeringen.
Men trots att luftkvaliteten har
förbättrats avsevärt under de
senaste decennierna, kvarstår
problem i många tätorter.
NY FORSKNING VISAR också
att föroreningarna kan vara
mer hälsofarliga än vad vi tidigare har vetat. Det gäller inte
minst de små – ibland mikroskopiska – partiklar som finns i
luften, både ute och inne.
En stor del av luftföroreningarna sprids med vinden från
andra länder. Därför är gränsöverskridande samarbete nödvändigt.
JUST NU PÅGÅR intensiva förhandlingar om ett nytt europeiskt luftkvalitetsdirektiv. Sverige driver på för skarpa krav,
men tyvärr är många medlemsländer tveksamma till bl a
de föreslagna bestämmelserna
om fina partiklar.
Några luftkvalitetsproblem

kan tacklas på hemmaplan.
Det gäller inte minst transportsektorn. Regeringen har under
senare tid lagt en rad förslag
för att minska utsläppen från
trafiken, så som skattelättnader
för nya dieseldrivna bilar med
låga partikelutsläpp och en
miljödifferentierad fordonsskatt för tunga fordon.
Regeringen kommer också
att ge Vägverket i uppdrag att
utreda möjliga åtgärder för att
minska partikelemissionerna
från
dubbdäcksanvändning
och väghållning.
Vi ska inte acceptera att
farliga kemikalier och luftföroreningar påverkar vår
hälsa och vår miljö. Riksdagen har slagit fast att
Sverige till 2020 ska ha en
giftfri miljö och frisk luft.
Detta kan verka avlägset,
men jag tror att genom ökad
kunskap, en stark lagstiftning
och politisk vilja så kan vi lyckas.
LENA SOMMESTAD
Miljöminister
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EU-kommissionens förslag till energipolitik
ska rusta Europa bättre inför utmaningen
att utveckla alternativen till oljeberoendet
MARGOT WALLSTRÖM, EU-kommissionens förste vice ordförande

I Europa vill vi skapa ett samhälle där
miljökrav förenas med smart tillväxt
I traditionell ekonomisk debatt kritiseras Europa ofta
för lägre tillväxt än USA.
Men när man mäter något
annat än BNP, t ex livskvalitet, välfärd, jämställdhet eller barnens villkor hamnar
nästan alltid europeiska länder, särskilt skandinaviska, i
topp. Av de tio länderna i
topp är åtta europeiska. Det
är ingen slump. Det handlar
om europeiska värderingar.
I Europa, inte minst i
Skandinavien, försöker
vi skapa ett samhälle
där miljöns krav förenas
med god tillväxt, och
där man inte offrar rättvisa och social trygghet
för att skapa jobb.
EU satsar istället på idén
om att förena huvuduppdraget i Lissabonprocessen,
”tillväxt och jobb”, med
idéerna om hållbar utveckling och en europeisk social
modell (eller snarare flera).
Många menar att Europa bara kan öka tillväxten genom att avreglera
mera, bromsa miljökraven och försämra de anställdas villkor. Min uppfattning är den motsatta. Hållbar utveckling är
en förutsättning för
tillväxt.
Vi har inte har råd med ett
samhälle som inte är hållbart. Kostnaderna för ohälsan i Europa är astronomiska. Varje år förlorar våra
medlemsländer 600 miljoner
arbetsdagar på grund av
stressrelaterade sjukdomar.

Allergier som orsakas
av miljöproblem kostar
EU-medlemsländerna
minst 30 miljarder Euro
per år.
Vi slösar också med kvinnors kompetens och resurser
som inte tas tillvara på ett

vända för Europas ekonomi.
EU-kommissionens bedömning pekar på 6 miljoner
nya jobb inom EU under
åren 2005–2007.
Vi är i snabb takt på väg in
i en ny typ av världsekonomi.

sänkningar.
Kreativa företag och nationer som kan omsätta utmaningarna i nyskapande
produktion kommer att finna stora nya möjligheter. Kina, Indien, Brasilien, Sydafrika, Östeuropa utmanar

MARGOT WALLSTRÖM, EU-kommissionens förste vice ordförande

effektivt sätt i vår ekonomi.
Det föds för lite barn i Europa. En bra jämställdhetspolitik är också lösningen på
de demografiska problemen
i Europa.
Därför måste vi investera klokt och effektivt,
både i människor och
miljö, för att skapa
”smart tillväxt”och därmed nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen.
Nu börjar det äntligen

De flesta analyser tyder
på att de nya jobben
kommer
i
kreativa
tjänstesektorer som kultur, turism samt miljöoch energiteknik och inte minst inom välfärdssektorer som utbildning,
hälsooch
sjukvård.
Här är det utvecklingen av
människors kunskaper och
kreativitet som skapar konkurrenskraften, inte löne-

med helt nya konkurrensvillkor – inte bara låga löner
utan genom kvalitet och
snabbt växande kompetens
och nya idéer. Den utmaningen måste Europa anta!
Europas framtid handlar
om ”smart” och hållbar
tillväxt. Att häva oljeberoendet är en möjlighet
att utveckla framtidens
”smartare” energikällor.
Att förebygga gift- och kemikaliesamhället kommer

rätt hanterat att långsiktigt
skapa nya jobb när alternativen ska tas fram.
Världen kommer att behöva göra enorma investeringar i nya energisystem, 16 000 miljarder
dollar på 25 år.
Och det handlar också om
investeringar i miljövänliga
transportsystem med bl a en
ny typ av bilar och alternativa drivmedel.
Nödvändiga omställningar måste hanteras genom
kompetensutveckling, livslångt lärande och rörlighet,
inte genom lägre löner eller
sämre trygghet. Det ska vara
lätt för ett företag att ställa
om till nya förutsättningar.
Men det måste också vara
lätt för människor som
drabbas att få stöd och vidareutbildning från företag
och samhälle. På så sätt kan
den lediga arbetskraften
snabbt sättas in där den behövs bättre.
EU kommissionen har en
rad konkreta förslag:
• Strategin för tillväxt och
jobb (Lissabonprocessen)
ger ny kraft åt det ekonomiska samarbetet när nu
alla 25 medlemsländer för
första gången tagit fram
nationella reformprogram;
• Aktionsplanen för att
få fram hållbara miljötekniska
lösningar,
ETAP,
kan
skapa
mängder av nya affärsidéer;
• Den Europeiska Globaliseringsfonden ska ge stöd
Forts. nästa sida

Allergier som orsakas av miljöproblem kostar
EU-medlemsländerna minst 30 miljarder Euro per år
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Investeringar i forskning och utbildning måste upp
från dagens 1,3 procent av BNP till 3 procent 2010
Forts. från föregående sida

åt upp till 50 000 européer
varje år att snabbt utbilda
sig och ställa om till nya
jobb.
• Europaparlamentets beslut om tjänstedirektivet
öppnar för att skapa en
gemensam
europeisk
tjänstemarknad med etableringsfrihet utan onödiga
handelshinder – men med
utgångspunkt i nationell
välfärd och löntagarnas
villkor;
• EU-kommissionens
förslag till ny energipolitik ska göra Europa bättre rustat att ta
gemensamma tag inför utmaningen att ta
oss ur oljeberoendet
och utveckla alternativen;
Senare i vår presenteras
rapporter om flexibilitet och
trygghet och om hur vi ska

hantera de demografiska utmaningar som Europa står
inför .
Det handlar om en åldrande befolkning, vikande födelsetal och svårigheter för
många att förena arbete och
familjeliv.
Höstens finska
EU-ordförandeskap har lovat arrangera ett toppmöte med arbetsmarknadens parter för att få med
alla intressenter i
dessa ansträngningar.
Vid toppmötet i
mars kom EU:s
medlemsländer
överens om en
politik som flyttar fram positionerna på fyra
nyckelområden:
• Investeringar i

forskning och utveckling i
medlemsländerna måste
upp till en nivå på 32 %
av BNP 2010.
• Satsning på små och medelstora företag med bl a
förenklingar av onödigt

krångliga
EU-regelverk, europeiska patenträttigheter, en gemensam
marknad för finansiella
tjänster.
• Fler människor i arbete.
Varje ung person som har
gått ut skola eller
universitet ska erbjudas
jobb,
praktik eller fortsatt utbildning inom 100 dagar.
Fler kvinnor måste börja jobba.
Sverige, tillsammans med fem
andra länder driver på för en jämställdhetspakt i
EU;
• Effektiv, säker
och
hållbar
energi. Oljeberoendet
ska
minska genom
bl a effektivare

Mina Miljö- hjärtefrågor
Giftfri bröstmjölk
Rent vatten för alla
STABILISERING AV
JORDENS KLIMAT
Margot
Wallström

energianvändning och
bättre samordning.
För att lyckas bättre med
jobben, ekonomin och miljön behövs en förbättrad
dialog med medborgarna.
Bristerna i medborgarnas
tilltro till EU riskerar annars
att urholka samarbetets
kraft.
Vi måste arbeta vidare på
båda fronterna – visa att EU
kan finna lösningar på de
gränsöverskridande politiska och ekonomiska utmaningar Europa står inför –
och samtidigt hitta nya vägar till dialog med medborgarna om dessa viktiga frågor.
MARGOT
WALLSTRÖM
EU-kommissionens
förste vice ordförande

Effektiv, säker och hållbar energi – Oljeberoendet
ska minska genom effektivare energianvändning

”Radiovågornas störning i vår kropp
påverkar cellernas reparationsförmåga”
På Karolinska Institutets enhet för experimentell dermatologi
växer det fram ny,
spännande kunskap
rörande strålning och
hälsa. Avdelningen
leds av Olle Johanson,
docent i basal och klinisk neurovetenskap.
– Jag och min medarbetare Örjan Hallberg har under några
år arbetat med frågan om varför hudcancerformen malignt
melanom är en av de cancertyper som ökar mest bland den
vita befokningen i Europa. Och
nu har vi fått ut ytterligare en
vetenskaplig artikel, berättar
Olle Johansson.
Titeln på arbetet är "FM
broadcasting exposure time
and malignant melanoma incidence". Den är publicerad i tidskriften Electromagnetic Biolo-

gy and Medicine, volym 24,
2005.
Den mycket hastiga och kraftiga ökningen av den elakartade hudcancern malignt melanom i Sverige från 1955 kan inte länkas till t ex charterresor
till Söderns sol som tog sin början 1962.
Istället sammanfaller ökningen med en tilltagande exponering för radiostrålning från FMradio, alltså vanlig radio P1,
P2, P3, P4, och liknande.
– Vår slutsats är att den kontinuerliga störning, som dessa
radiovågor innebär på vår
kropp, bl a har påverkat våra
cellers förmåga till reparation,
säger Olle Johansson.
Denna negativa påverkan
skulle därigenom allvarligt
kunna förvärra den cancerframkallande effekten av exempelvis solens ultravioletta strålar. Solens strålar är den
främsta orsaken till malignt
melanom men spär man på

med att utsätta sig för radiostrålning 24 timmar om dygnet
så påskyndar det processen.
För att minimera risken för
slumpmässiga samband så har
Johansson och Hallberg med
positivt resultat testat modellen, initialt baserad på Sverige,
på länsnivå, på andra länder, på
fylken i Norge och amt i Danmark, och den håller hela tiden.
Studierna har genomgått
oberoende granskning och
publicerats i vetenskapliga tidskrifter. Olle Johansson har besökt WHO i Geneve och vid
EU-kommissionen i Bryssel och
berättat fynden.
Malignt melanom är den
mest aggressiva formen av
hudcancer. Ökningen per år är
numera hela 6 % vilket gör den
till den snabbast ökande cancerformen av alla.
Frågan om maligna melanom
har nyligen fått en än större aktualitet med SSI:s varning gällande ungdomar och solarier.

Melanom: pigmentsvulst;
Epitelceller: celler som tillhör en av de fyra grundvävnader vi har (de andra
är bindesubstansvävnad,
muskelvävnad och nervvävnad). Epitelceller är de
celler som bekläder alla
kroppens inre (såsom inuti
blodkärl och magtarmkanalen) och yttre (såsom
huden) ytor;

Melanoblaster: pigmentinnehållande celler under
överhuden; blast är en mer
omogen cell (se nedan) än
en cyt (såsom i melanocyt,
vilken är en pigmentinnehållande cell i överhuden);

Omogna celler: celler som
inte är fullt och färdigt utvecklade, alltså en slags
förstadier.

när du vill få ordning på typografi,
formgivning och bilder!
Vega Fotosätteri AB · Vivelvägen 124 · 125 33 Älvsjö
Tel. 08-34 34 60 · Fax 08-545 406 14
e-post: pertti@vegapress.se
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Svegfors för tidigt ute
på ett torg i Limhamn

”Jag talade om koldioxid
och hotet mot vårt klimat
Få förstod vad jag sade”
En senvinterdag 1980 stod jag på ett torg i Limhamn utanför Malmö och
höll torgmöte. Det är inte många gånger i mitt liv jag har varit i den situationen. Men jag kommer ihåg just detta tillfälle. Ty jag talade om koldioxid
och hotet mot jordens klimat.

MATS SVEGFORS

Få av de inte alltför många som
lyssnade förstod vad jag talade
om. Diskussionen då – för mer
än ett kvartssekel sedan –
handlade om kärnkraft. Svenska folket skulle snart rösta om
användningen av denna energikälla. Diskussionen handlade
om allt annat än vårt stora beroende av fossila bränslen och
de miljöproblem som följde av
storskalig förbränning av olja,
kol och gas.
De flesta föreställer sig att
miljöproblemen har förvärrats
på de 26 år som har gått sedan
denna senvinterdag i Limhamn.
Då talade vi inte ens om hotet
mot vårt klimat. Nu är det ett
tema för var man.
Men att vi inser problemet
med växthusgaserna innebär ju
sannerligen inte att miljöproblemen har tilltagit. Tvärtom,
vår medvetenhet har ökat. På
bred front, och på allvar, diskuterar vi klimatfrågan. Därmed
har vi förstärkt vår förmåga att
hantera det som är viktigt i miljöpolitiken.
Och denna berättelse om en
enskildhet ger nog den sanna
bilden av det hela.
• Vi kan se det i rapporterna
om avloppsreningen. Genomgående har tungmetallerna minskat.
• Vi kan se det när Naturvårdsverket konstaterar att in-

dustrins utsläpp av metaller
till luften minskat till enstaka
procent av vad de var på
1970-talet.
• Biltrafikens blyutsläpp har
upphört. Det som var ett
konkret och mycket stort
problem för mig som småbarnsförälder i Stockholms
innerstad i slutet av 70-talet
finns inte kvar längre.
På punkt efter punkt kan vi
se hur miljösituationen i vår del
av världen förbättras.
Problemen finns inte här.
Problemen finns i andra delar
av världen. Levnadsstandarden
ökar snabbt i Kina och numera
också i Indien. Självklart har
människor där samma önskningar som vi hade på motsvarande utvecklingsnivå. De vill
ha bättre bostadsstandard vilket medför ökad energianvändning för uppvärmning och luftkonditionering. De vill ha större frihet att röra sig över större
avstånd; en egen bil finns högt
upp på önskelistorna hos de
mellan två och tre miljarder
människor som i Kina och Indien nu ser sina inkomster öka.
Med ökat bilinnehav följer
ökad förbränning av olja.
Då blir det alltså likväl sämre. Den förbättrade miljösituationen i den industrialiserade
delen av världen uppvägs mer
än väl av den ökade använd-

ningen av fossila energiråvaror
i Asien.
På kort sikt kan det te sig så.
Men återigen kan vår egen teknikutveckling vända en negativ
utvecklingsspiral i en positiv
riktning.
Det ligger i vårt eget intresse
att utveckla alternativ till dagens bränslen och motorer.
Utan en sådan teknisk förnyelse kan det bli svårt, intill
omöjligt, för oss att upprätthålla de boende- och resemönster
som är förhärskande i den industrialiserade världen.
Men den teknik som vi utvecklar kommer alla till del.
Den fossilbaserade utvecklingen i Kina och Indien kan i bästa fall bli en parentes.
Vi kan inte förneka människor i andra delar av världen
det välstånd och den frihet som
vi kräver för egen del. Däremot
kan vi, med våra forskningsresurser, bidra med den teknik
som gör föreningen av hög levnadsstandard och god miljö
möjlig.
MATS SVEGFORS
Landshövding i Västmanland

Kärnavfall – ett problem
i brytpunkten mellan
vetenskap och samhälle
Vilken är atomteknologins svaga punkt? Kärnavfallet? Nej! Akilleshälen är spridningen av kärnteknologin till militära ändamål.
Vi vet att kärnavfall är farligt
och vi vet också att avfall från
oljeindustrin är farligt. Men vi
kan varken trolla bort det existerande kärnavfallet eller de
miljontals och åter miljontals
ton av luftföroreningar som
varje år kastas ut i den luft som
vi andas.
Miljöetikens dilemma är naturresursernas Janus-ansikte:
energi kontra avfall, välstånd
kontra fattigdom, naturen
kontra människans behov.
Kärnavfallets forskningsprogram är det enskilt största och
mest fokuserade miljöprojektet
i industrins regi. Bara det
svenska programmet omfattar
en budget på 50 miljarder kronor spritt över 50 år.
Forskning direkt relaterad till
växthuseffekten är det andra
stora miljöprojektet, också det
väldigt kostsamt och drivs först
och främst av regeringar världen över.
Det dystra är att vi vet betydligt mer om hur man kan isolera kärnavfallet under längre perioder än hur vi kan hantera
avfallet från oljan och alla dess
kemiska biprodukter, exempelvis hur vi effektivt kan göra oss
av med luftföroreningar.
Att isolera långlivat kärnavfall från människan genom att
lagra det i djupa geologiska
förvar har kommit mycket
längre än lösningen på växthuseffekten.
Men, när luften redan är
förorenad ska vi förorena
grundvattnet också?
Möjligheten att kontrollera

ANTÓNIO DE C. PEREIRA

att nuklider från ett geologiskt
förvar inte når, under en rimlig
tidsperiod, biosfären via grundvattnet, är betydligt större än
kontrollen av de luftföroreningar som vi andas.
När nästa stora istid om sisådär hundratusen år är här
kommer Stockholm att vara
täckt av en cirka tre kilometer
hög ismantel.
Då lär det inte finns några
människor här.
Geologiska djupförvar kan i
ett kortare perspektiv skydda
oss mot kärnbränslets strålning.
Varje teknologi har sina risker, men den rika världens ovilja att dela på riskerna genom
att importera energi och exportera luftföroreningar är inte
möjlig i längden och allt annat
än etisk.
I väntan på mer avancerad
teknologi är geologiska förvar
en utväg, utifall de möter samhällets krav på säkerhet, för oss
och för kommande generationer. Och vi är på god väg.
ANTÓNIO DE C. PEREIRA
Lektor, Fysikum,
Stockholms universitet

