Den
’grønne’
bevægelses
svindelnummer
med
DDT”forurening”
er skyld i 70 millioner
malariadødsfald 1974-2014;
nu spredes den myggebårne
Zika-virus eksplosivt
22. januar, 2016 – Efter introduktionen af insektgiften DDT i
begyndelsen af 1940’erne, blev det globale dødstal på grund af
mange insektbårne sygdomme, især malaria, øjeblikkelig
reduceret. Der var spektakulære, livreddende resultater over
hele kloden. I 1946 havde Sri Lanka (dengang det britiske
Ceylon, med en befolkning på 6,657 mio.) 2,8 mio. tilfælde af
malaria, og 12.500 døde det år, før man anvendte DDT. Efter at
man påbegyndte storstilet sprøjtning mod myg i østaten, faldt
antallet af malariatilfælde i 1963 til 17, med kun et
dødsfald! I staten Georgia, USA, blev malaria, der tidligere
var meget udbredt, totalt udryddet i 1950, efter at DDTsprøjtning blev introduceret i 1945.
Landbruget havde også betydelige fordele, idet DDT også var
effektivt imod planteinsekter, biller, flåter og andre
skadelige insekter.
Miljøbevægelsen – tidligere fortalere for racehygiejne – gik i
aktion for omgående at fryse dette. Det lykkedes dem. I 1972
blev DDT ved en regeringsbeslutning forbudt i USA. I 1976
udstedte Verdenssundhedsorganisationen WHO et internationalt
forbud, i form af en anbefaling (advarsel) mod DDT. Selvom
lande rent teknisk stadig frit kunne vælge at anvende DDT, og

USA endda kunne fortsætte med at eksportere DDT, så stoppede
fabrikkerne med at fremstille det, og det blev svært at få fat
på. Der var andre forhindringer. F.eks. afskar det britiske
Udenrigsministerium og US AID (agentur for international
udviklingshjælp) hjælp til lande, der anvendte DDT. I 1995
satte FN’s miljøprogram en bevægelse i gang for at lave en
global traktat mod DDT samt en liste over andre dæmoniserede
kemikalier, der kulminerede i Stockholm-konventionen i 2001,
som formelt krævede, at 11 kemikalier (kaldet POP’s –
”vedholdende organiske forurenende stoffer”) ikke anvendtes.
Som et resultat er 70 millioner mennesker unødigt døde af
malaria i perioden 1973 – 2014, ifølge WHO’s statistikker. I
dag optræder sygdommen i 97 lande. Dødstallet for malaria på
verdensplan ansloges at være 584.000 for 2013, med det totale
antal smittede i størrelsesordenen næsten 200 millioner. 90 %
af dødsfaldende forekommer i Afrika.
Føj yderligere hertil dødsfaldene og lidelserne som følge af
dengue-feber, chicungunya-feber, Vestnil-feber og andre myggeog insektbårne sygdomme, som nu spredes internationalt. Den
seneste svøbe er Zika-virus i de amerikanske lande.
DDT (dichlorodiphenyltrichloroethan) blev første gang kunstigt
fremstillet i 1874, men dets insektdræbende egenskaber blev
først identificeret i 1939 af den schweiziske kemiker, Paul
Hermann Müller. DDT blev hurtigt taget i brug under 2.
Verdenskrig, for at kontrollere malaria og tyfus blandt
soldaterne og civilbefolkningen; efter krigen blev det hurtigt
den førende insektgift i landbruget, såvel som et generelt
middel mod lus og andre insekter. I 1948 modtog Müller
Nobelprisen i fysiologi og medicin.
Dette blev genstand for bandlysning af den flok, der var
fortalere for befolkningsreduktion. Prins Philip refererede
specifikt til Sri Lanka, da han fordømte DDT:
”Jeg var i Sri Lanka fornylig, hvor et FN-projekt i slutningen

af 1940’erne satsede på at udrydde malaria. Det er en ø, og
det var derfor muligt at tilintetgøre myggen, der var bærer af
sygdommen. Det, som folk ikke indså, var [sic], at malaria i
realiteten kontrollerede befolkningstilvæksten. Konsekvensen
var, at befolkningen inden for omkring 20 år fordobledes …”
Det talte han om i 1981.
Miljøbevægelsens intrigante plan gav DDT betegnelsen
”forurener” af miljøet og et kræftfremkaldende stof for
mennesker, dyr og planter. Bogen ”Silent Spring” fra 1962
(da.: Det tavse forår) af Rachel Carson blev samlingspunktet
for disse beskyldninger. Skidt med, at Carsons ”videnskab”
var fup. Forbuddet mod DDT i USA var en af Agenturet for
Miljøbeskyttelse (EPA)’s første handlinger, hvis etablering i
1970 i øvrigt i sig selv var en bevidst del af den ’grønne’
bevægelses nedbrydning af USA’s institutioner.
[I tillæg til det iscenesatte forbud mod DDT har man forfulgt
en omfattende begrænsning af andre nyttige kemikalier –
forskning og udvikling, så vel som tilgængelighed – siden
1970’erne, gennem underminering af patentloven.]
I 2006 ophævede WHO forbuddet mod DDT efter 30 år. Der er
imidlertid ikke arrangeret nogen mobilisering af målrettet
anvendelse af DDT, eller udvikling og anvendelse af et
erstatningskemikalie der, hvor der findes resistens over for
DDT. I stedet har der i årevis været praktiseret en kynisk,
anti-kemikaliekampagne for at få donorlande og organisationer
til at forsyne afrikanerne med myggenet til deres senge. Det
har formindsket statistikken for dødsfald og sygdom, men
malaria er stadig vidt udbredt, og en dræber. Kampagnerne imod
DDT og for myggenet er så meget desto mere modbydelige, fordi
de udføres i velgørenhedens navn.

