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Reflektioner kring gulfsyndromet
Del 2 – Kronevis slutsatser: stress inte problemet

T

soldater insjuknat och sex ita- mellan vapnen och skadorna på
lienska FN-soldater har avlidit i våra soldater och civilbefolkleukemi. Spanien, Finland, Por- ningen så måste man ta ett politugal, Turkiet och Grekland tiskt beslut för att begränsa ankommer att undersöka sina FN- vändningen eller rent av försoldater som tjänstgjort på Bal- bjuda dessa vapen.
kan. Något som Svenska försvaEnligt TV 2 (1991) fanns det
ret beslutat att inte göra. Det 805 svenska soldater på plats i
oroar Mats Johansson, en FN- Kosovo. Men i Södertälje på den
veteran som tjänstgjort i Bosnien fredsbevarande styrkans högvid tre tillfällen. Under kriget kvarter (Swedint) anser man inte
fick vi aldrig
att det är nödnågon inforvändigt med
Överlevnad några nya särmation om
urangranate- Den pulserande energin
skilda hälsorna. Den sven- Kan utveckla livets fasa
undersökninska regeringen Och skönhet i andlösa ögonblick. gar. Enligt Swesäger att det Livets dagliga kamp för överlevnad dint: Det utkan bli aktu- Är ofta en utvecklingsprocess
armade uranellt att alla sol- Och förståelse av instinktiva et som det handater som var utmaningar.
dlar om har
på Balkan Låt inte destruktiva krafter
inte använts
skall hälsoun- Blotta livets fasor.
där svensk
dersökas. Det Försök istället att vinna insikt
trupp befuninnebär att re- Och utveckling
nit sig. Det
geringen nu I en djup och passionerad förstå- har så vitt
kör över för- else
känt använts i
svarsmakten Som rättfärdigar övertygelsen
västra och
som tidigare Om det som i livet är livet.
sydvästra men
förklarade att
inte i östra
svenska soldater inte skall under- Kosovo där svensk trupp befunsökas.
nit sig. Om det nu enligt svensk
Frågan om de mystiska döds- expertis inte har använts utarmat
fallen i anslutning till soldater uran i de delar av Kosovo där
som befunnit sig på Balkan svensk trupp befunnit sig men
kommer att tas upp på ett möte svensk trupp ändå har drabbats
i Bryssel.
av symptom som motsvarar de
Nu har det visat sig att så besvär som utarmat uran kan ge
många som 11 308 svenskar har frågar man sig vad svensk expertjänstgjort på Balkan som skall tis grundar sitt påstående på.
informeras om det utarmade
uranet.
Det svenska försvaret är skeptiskt till sambandet mellan sjukNato gör allt för att visa att strål- dom och BC-stridsmedel på Balningen från ammunition gjord kan och Gulfkrigen och hänviav utarmat uran inte kan ge sar till undersökningar som är
strålskador samtidigt som många gjorda av amerikanerna själva.
regeringar och försvarsmakter Men det finns svenska experter
inklusive Sverige skall testa sina som menar att orsakerna är
soldater.
blandningen av uranet och anOm det finns en verklig vilja dra ämnen som bildas när amatt få fram sanningen och få svar munitionen träffar sitt mål.
på sina frågor måste man agera
Det är också skillnad på okunnu. Om man vetenskapligt kan nighet och dumhet. Okunnighet
påvisa att det finns ett samband är att ställas inför något man inte

behärskar och söka andra vägar
för att lära sig att förstå det.
Dumhet är att strunta i det och
inte göra något alls. Symptombilden hos dem som utsattes för
smittämnen på Balkan och
Gulfkrigen är mycket skrämmande. Tumörer är vanligt förekommande. Cancer har också
visat sig förekomma i olika former. Trötthet, utmattning, minnesförlust. Hos kvinnor:
vaginala infektioner, svampinfektioner och livmodertumörer.
Enligt Washington post stod det
att läsa 22-06-1996: Soldater
utsatta för giftgas i Gulfkriget,
mellan 300-400 drabbades.
Washington post, 1996-0916: Jakten på gasoffer i Gulfkriget utökas, 5 000 kan ha drabbats.
Washington post, 1996-1023. Större antal offer i Gulfkriget, Pentagons siffra är nu uppe
i 20 867 offer.
Washington post 1997-10-26:
Panelen i utskottsförhören vill
att försvarsdepartementet fråntas ansvaret för utredningen av
Gulfkriget.
Det som tolkas som skador av
gasutsläpp är till stor sannolikhet skador som åsamkats av en
kombination av utarmat uran
och de injektioner med motgift
som skulle motverka effekterna
av ett eventuellt gasutsläpp (TTDPA). Eftersom läkarna gärna
vill ställa diagnosen stress hos de
drabbade och inte gärna skyller
soldaternas problem på något
annat. Eftersom det nu är så
många drabbade som har gett sig
till känna kan inte ansvariga
myndigheter blunda för det faktum att orsak och verkan är något som man skall söka i just
uranammunitionen och de injektioner som gavs till soldaterna.
Börje Wigström

Tony Kronevi tror inte att
gulfsyndromet har med stress att göra. Orsaken
ligger snarare i de kemikalier människor utsätts för, frivilligt eller ej.

Montage: MM

ony Kronevi, veterinare, som påminner om gulfsyndrommedicine doktor, pato- et. Omkring 100 000 amerikanlog och toxikolog från ska veteraner från Kuwaitkriget
Stockholm ger här sina kom- har liksom kanadensiska och
mentarer och vetenskapliga be- brittiska veteraner klagat över
dömningar av det så kallade symptom som sattes i samband
gulfsyndromet. Tony Kronevi med detta syndrom.
har också brevväxlat med de två
Tony Kronevi har också gjort
amerikanska presidenter som har massmedia uppmärksammat på
varit högst ansvariga för Ameri- att det finns svenska biståndsarkas militära inblandning i Ku- betare som blivit drabbade. I TV
wait och Irak.
4 (17-01-2001) intervjuades
Tony Kronevi: När jag först Tony Kronevi om hur han ser på
fick höra talas om gulfsyndromet Gulf- och Balkansituationen och
var min teori att orsaken kunde lyckades också knyta samman
vara ”Slow chemical exposition Kjell Hägg och TV 4 för en inmed interaktion”. Orsaken till tervju som sedan sändes i TV 4.
varför jag gjorde detta var att jag
Tony Kronevi säger också:
i mer än 15 år försökt övertyga Kemikalierna, plus det utarmade
svenska experter om orsaken till uranet bildar en cocktail av gifen annan sjukdom vilken jag tiga ämnen som kan bidra till de
misstänker kan uppstå på samma förgiftningar som de här mänsätt. Emellertid fortsätter de niskorna har drabbats av. Tony
svenska vetenskapsmännen att Kronevi får också frågan: Kan
forska på stress och några andra, man utesluta att de inte skulle
mindre viktiga teorier.
ha drabbats av något annat?
I aktuellt 970116 sades det att
Tony Kronevi: Jag är ganska
gulfsyndromet var en mystisk övertygad om att skador och
sjukdom amerikanska soldater dödsfall har åsamkats av någon
drabbades av under kriget vid form av BC-stridsmedel i GulfPersiska viken, detta enligt Vita och Balkankrigen.
huset och Pentagons många undersökningar. Doktor Joyce Las- Kjell Hägg anser sig vara en av
hot, chef för presidentens speci- de drabbade som anser att han
ella undersökningskommitté kommit i kontakt med utarmat
kunde inte ge någon annan för- uran. Kjell Hägg tror att mänklaring av symptomen än stress. niskor och material kontamiClintons kommentar blev: ”Vi nerades vid kontakt med damm
har inte alla svar och jag kom- av utarmat uran. Kjell Hägg limer inte att bli nöjd förrän vi har der av en cancersjukdom som
gjort allt som är mänskligt möj- han misstänker att han fått i konligt för att finna dem.”
takten med uranämnen som
Trots att sex år har förflutit och Natotrupper använde på Balkan.
över 70 forskningsprojekt utförts För några år sedan dog vännen
har inget acceptabelt svar upp- Anders, med cancer i lymfkörnåtts, och Clintons löfte att allt teln och mjälten. Både Anders
som är mänskligt möjligt skulle och han själv tjänstgjorde som
göras har varit mycket prat och FN-observatörer i Balkankriget.
mindre handling. För att förhin- Kjell Hägg tror att även Anders
dra ytterligare forskning i fel kan ha utsatts för utarmat uran
riktning skrev jag samma kväll precis som många andra som har
ett brev till president Clinton där tjänstgjort på Balkan och
jag gav rådet att sätta in huvud- Gulfkrigen.
resurserna på att utreda kemiJan Olof Snihs, Statens strålkaliernas roll i
skyddsinstisammanhangtut: Vi har
Frihet
et.
gjort vissa be2 8 - 0 1 - Nu vilar i ruinens tystnad
räkningar på
2001 skrev jag I själlös ångest
det här och
också till Ge- En tystnad som talar om brott
om man räkorge Bush och Som vilar i den samlade vreden.
nar konservapåpekade för Fasa månde ondskans lakejer
tivt så kanske
honom om När rätt och straff lägras i ruin
man kan tändet felaktiga i Som ropat efter den frihet
ka sig att dom
att koncentre- Som bara nås när ondskan är
kan ha fått
ra sina studier betvingad.
stråldoser
kring stress.
som ligger i
Posttraumatiskt syndrom är nå- närheten av dom naturliga
got som läkarna kallar gulfsyn- stråldoserna. Denna försiktiga
dromet istället.
utvärdering som strålskyddsinstitutet gjort är inte en värdeTony Kronevi har också tagit ring som har ett medicinskt och
upp problemet kring TT-DPA, vetenskapligt värde.
det vill säga motgift mot gas som
Flera länder har rapporterat
injicerades på soldater i hopp om om soldater som insjuknat eller
att det skulle lindra effekterna avlidit i leukemi sen dom varit i
om soldaterna blivit drabbade av kontakt med utarmat uran som
förgiftning i samband med ett användes i Bosnien och Kosovo.
eventuellt gasutsläpp. Motgiftet Den franske försvarsministern
som alltså gavs i förebyggande tillkännagav att fyra franska FNsyfte till 25 000 soldater under soldater som tjänstgjort i Balkan
Kuwaitkriget. I vissa fall kan vårdas för leukemi på ett milidenna drog orsaka bieffekter tärsjukhus. Tidigare har belgiska

