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De blir redigert etter Vær Varsom-plakatens regler om saklighet  
og anstendig form og kan bli publisert i alle Aftenbladets mediekanaler. 
Skriv kort. E-post: debatt@aftenbladet.no
Postadresse: Aftenbladets debattside, postboks 229, 4001 Stavanger.

Debattinnlegg
sendes til debatt@aftenbladet.no
Kommentar: inntil 5000 tegn. Legg ved portrettfoto.
Hovedinnlegg: ca. 3500 tegn.

Underinnlegg: ca. 1700 tegn.
Kortinnlegg: 700-1100 tegn.
Alle lengder er inkludert ordmellomrom.

Kronikk
sendes til kronikk@aftenbladet.no
Lengde inntil 5500 tegn inkl. ordmellomrom.
Foto av forfatter legges ved.

Alternativ medisin  Svindler og kynisk kremmer

En unnskyldning  
til Robert Young?
Otto Bjelland mener Aftenbladet og 
undertegnede bør komme med en be-
klagelse for at vi har «hetset» Robert 
Young. Bakgrunnen er at det er kom-
met en stor fransk studie som antyder 
at syreholdig kost øker risikoen for 
visse sykdommer. 

Er ikke lege
Studien er interessant, men den har 
fint lite med Youngs teori og praksis 
å gjøre. For den som ikke kjenner til 
ham, kan jeg gi et kort resymé: Han 
kaller seg Doctor Young, men er over-
hodet ikke lege. Doktorgradene han 
påberoper seg kommer fra et post-
ordreuniversitet i USA. Teorien hans 
handler ikke om at syreholdig kost 
kan øke risikoen for visse sykdommer, 
han sier at all sykdom – fra depresjon 
til overvekt og kreft – skyldes forsur-
ing av kroppen. Videre mener han at 
all sykdom kan kureres ved å øke pH i 
kroppen. Dette er selvfølgelig vås. Det 
er vås på så mange måter at det ikke 
nytter å utdype det i et leserinnlegg. 

Salg og egenreklame
Ifølge Young er det slett ikke nok å 
spise mat med lite syre (som han for 
øvrig definerer ganske underlig, bl.a. 
regner han appelsin som surt og si-
tron som basisk!), han anbefaler også 
at man bruker en rekke kosttilskudd, 
vannrensere og andre remedier ... 
som han tilfeldigvis selv selger, og 
til meget ublu priser. Hvis man besø-
ker nettsidene hans, er det ingen tvil 
om hva som er hovedgeskjeften hans: 
Salg og egenreklame. Noen av pro-
duktene er ikke bare dyre, men også 
skadelige. Et av de mest solgte er drå-
per som inneholder 5 prosent natri-
umkloritt, samme stoff som i Klorin, 
og i samme konsentrasjon. Det er na-
turligvis ikke tillatt å tilsette til mat el-

ler drikke, uten at det ser ut til å affi-
sere Young. Ikke bare er produktene 
hans farlige. Young er farlig. Han har 
ved mange anledninger frarådet folk 
med alvorlige sykdommer, bant annet 
kreft, å ta imot medisinsk behandling, 
men heller følge hans «basiske» livs-
stil og bruke hans produkter. For ek-
sempel har mange kvinner med bryst-
kreft latt være å la seg operere etter 
råd fra ham, med den følge at de har 
fått spredning og dødd. Han har altså 
flere liv på samvittigheten. 

Man må også bemerke at Young 
ikke bygger påstandene sine på fors-
kning, verken egen eller andres. Han 
har aldri forsket, han har det altfor tra-
velt med å selge produkter. Det er en 
viss komikk i at Bjelland, som er en 
sterk kritiker av skolemedisin og lege-
middelindustrien, står på barrikadene 
for en mann som selger spinndyre og 

skadelige produkter, uten dokumen-
tert virkning.

Det er også verd å merke seg at det 
er få igjen av Youngs tilhengere her 
i landet. De fleste som før var ivrige 
ambassadører for ham og hans teori-
er, har tatt avstand fra ham og ønsker 
ikke å bli assosiert med ham. Men Otto 
Bjelland fortsetter å forsvare ham. 

Svindler
Hvis jeg skulle beklage noe når det 
gjelder Robert Young, er det at jeg 
ikke har kritisert ham nok. Han er en 
svindler og en kynisk kremmer, og 
han setter folks liv i fare. Det er ikke 
ofte jeg bruker så sterke ord om folk, 
men her er det på sin plass. 

PERNILLE NYLEHN
Lege, Haugesund

�hHvis jeg skulle beklage noe når det gjelder Young, er det at jeg ikke har kritisert ham nok.

SANDNES

Takk til kommunen  
for effektiv veihjelp

JAN MICHAELSEN
Sandnes

Her utgjør dyktige fagfolk og avanserte maskiner 
et bra team. Sandnes kommune lovet at gata vår 
(Breidablikk) skulle bli kjørbar igjen, og det ble 
den. FOTO: JAN MICHAELSEN 

Politikk  Offensive tiltak

Regjeringen skal møte de alvorlige kli-
maproblemene med offensive klima-
tiltak. Anna Kvam fra Grønn Ungdom 
stiller det hele på hodet i en kronikk 
i Stavanger Aftenblad 22. november.

Hun tar utgangspunkt i en artikkel 
som stod i samme avis 19. november, 
med tittelen «Møter klimakrise med 
fullt oljetrøkk», og mener dette er re-
gjeringens politikk. Det er det selvsagt 
ikke, overskriften er det avisen som 
har laget.

Les samarbeidsavtalen
Kvam hevder videre at vi ikke skal 
gjennomføre klimatiltak i Norge. Da 
kan jeg anbefale å lese både samar-

beidsavtalen og regjeringsplattfor-
men. Her skisserer vi en rekke ambi-
siøse tiltak for å få ned de norske ut-
slippene. Vi skal forsterke klimaforli-
ket i Stortinget. Vi skal satse mer på 
kollektivtrafikk, miljøteknologi, ener-
gisparing, fornybar energi, og vi skal 
nedsette en grønn skattekommisjon – 
bare for å nevne noe.

Kvam er opptatt av klimagassutslip-
pene fra oljeindustrien. Ja, jeg er enig 
i at dette er en stor utfordring. Men 
jeg kan da berolige med at det norske 
klimamålet om 30 prosents kutt innen 
2020, står fast. Dette omfatter også 
utslippskutt fra oljeindustrien.

Videre er Kvam opptatt av at vi må 

se utover landegrensen. Det er nett-
opp det vi gjør i klimapolitikken. Høy-
re/Frp-regjeringen gir faktisk rundt 
seks milliarder kroner i året til klima-
tiltak i utviklingsland, tre milliarder til 
å bremse avskogingen og tre milliar-
der over bistandsbudsjettet blant an-
net til tilpasning til klimaendringer. 

Vi er ledende
På dette området er Norge en lede-
stjerne i klimaforhandlingene, og det-
te blir lagt merke til av de andre lande-
ne her i Warszawa.

TINE SUNDTOFT
Klima- og miljøvernminister

Klimaproblemet møtes med klimatiltak

Kvakksalverdømte Robert O. Young hevder han kan forebygge og kurere de fleste alvor-
lige sykdommer. Her fra foredrag i Stavanger Forum i 2010.
 FOTO: JON INGEMUNDSEN

Kultur

Er ikkje 
Folkeakademiet  
ein lokal kulturaktør?
Kulturminister Thorhild Widvey seier at 
den nye regjeringa skal satse meir på lokal 
kultur. Regjeringa vil stimulere til vekst ne-
danfrå, framfor å styre ovanfrå.

I regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett 
for 2014 er det likevel kutta omlag 700.000 
kroner i støtte til Folkeakademienes Lands-
forbund.

På Bryne har Folkeakademiet Time og 
Time bibliotek hatt eit nært og godt samar-
beid i snart 15 år. Folkeakademiet har stått 
for foredrag og kultur- og debattprogram 
i biblioteket sine lokale. Slik har Time bi-
bliotek fungert som møte- og debattarena i 
mange år. Dette har blitt sterkt utvida, også 
med andre aktørar, etter at biblioteket fekk 
nye og større lokale.

Det er ikkje berre i Time det er slik. I «Re-
gional bibliotekplan for Rogaland 2014-
2017», står det under punktet om biblio-
teket som møteplass og demokratisk are-
na: «I Rogaland er Folkeakademiet ein vik-
tig samarbeidspartnar mange stader, både 
med barneprogram og kulturelle og politis-
ke program for vaksne». Dette samarbei-
det er det viktig å vidareføre nå som den 
nye biblioteklova også seier at «Folkebibli-
otekene skal være en uavhengig møteplass 
og arena for offentlig samtale og debatt». 

Folkeakademiet Time er ein frivillig or-
ganisasjon, og det er styremedlemmane 
som bruker av si tid og sin kreativitet til å 
finne fram til foredragshaldarar og debatt-
tema.

Dersom Folkeakademienes Landsfor-
bund nå mister ein del statsstøtte, og det 
vert slutt på støtta til dei lokale arrange-
menta, kan det føre til at dei lokale akade-
mia ikkje lenger vil ta den økonomiske risi-
koen det inneber å vere arrangør. Det betyr 
i neste omgang at det vert færre arrange-
ment på biblioteket, og det lokale kulturli-
vet vert fattigare. 

Det kan også verte slutt på turnépro-
gramma for barn, som biblioteka nå kan til-
by via Folkeakademiet.

MARIT  ROMMETVEIT STAVELAND
Leiar i Folkeakademiet Time  
JORUNN JAATTEN SEL

Sekretær i Folkeakademiet Time   


