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Lasten älykkyysosamäärän lasku sai viranomaiset uudelleen kieltämään 
jodittoman suolan myynnin 
New Delhi, IPS—Ranjit Devraj 

Intialaislasten keskimääräinen älykkyysosamäärä on laskenut sen jälkeen kun maan hallitus kuusi 
vuotta sitten salli jodittoman suolan myynnin. Uusi tutkimustieto sai poliitikot ja viranomaiset 
nopeasti varpailleen. 

- Suolan tuottajilla on kaksi kuukautta aikaa palata tuottamaan pelkästään jodioitua suolaa, sosiaali- 
ja terveysministeri Anbumani Ramadoss sanoi New Delhissä pidetyssä konferenssissa, jossa 
käsiteltiin jodinpuutteen aiheuttamia terveyshaittoja. 

Kun jodittoman suolan myynti sallittiin, Intiaa hallitsi oikeistolainen Bharatiya Janata -puolue 
(BJP). Se hävisi parlamenttivaalit vuonna 2004 maata perinteisesti hallinneelle kongressipuolueelle. 

— BJP:läinen hallitus myöntyi teollisuuden painostukseen1, vaikka oli tietoinen terveydellisistä 
seurauksista. Jodin lisääminen suolaan on helppo, halpa ja tehokas keino vähentää jodinpuutteesta 
aiheutuvia haittoja, sisäeritykseen erikoistunut lääkäri N. Kochupillai kertoo. 

 

Terveysongelmia jodinpuutteesta 
Jodinpuute aiheuttaa esimerkiksi struumaa, kasvun pysähtymistä, raskauden keskeytyksiä ja 
kuuromykkyyttä. Monissa Afrikan, Aasian ja Latinalaisen Amerikan maissa juuri jodinpuute on 
merkittävä syy lasten henkiseen jälkeenjääneisyyteen. 

Intia on ollut suolan jodioimisen pioneerimaa 1950-luvulta lähtien, kun tutkimukset osoittivat 
yhteyden henkisen vajavaisuuden ja maaperän jodinpuutteen2 välillä. 

Suolaa tuottaville pienille perheyrityksille jodipakon poisto oli ilouutinen. Ne kilpailevat hinnalla ja 
pystyvät myymään joditonta kotitekoista suolaansa kolmasosalla jodioitujen merkkisuolojen 
hinnasta. 

Intialaisista 40 prosenttia elää köyhyysrajan alapuolella, ja juuri he ovat nyt ostaneet halvinta, 
jodioimatonta suolaa ja kärsivät seurauksista. Tämän aavistaen lääkäri Kochupillai kollegoineen 
vastusti tiukasti hallituksen päätöstä kumota jodipakko vuonna 1999.3 

Kochupillain ja kollegoiden vielä julkaisematon tutkimus osoittaa, että lasten keskimääräinen 
älykkyysosamäärä on laskenut juuri niissä talouksissa, joissa on siirretty käyttämään joditonta 
                                                 
1 Asialla eivät olleetkaan "pahat suurfirmat" vaan pienet perheyritykset – mitä ”ruohonjuuritason kansalaisjärjestö” IPS 
tässä kiemurtelee.  
2 Myös Suomen väestö kärsi jodin puutossairauksista niinä vuosisatoina, kun söimme luonnon mukaista ravintoa. 
3 Kumoamispäätös saattoi liittyä tuolloisen hallituksen linjaan ottaa käyttöön ikivanhaa intialaista uskomuslääkintää – 
ideana kerätä ujostelematta ”rahat pois lännen lääkintäturisteilta”, Kiinan kukoistavan bisnesmallin mukaan. Pekingissä 
Suomenkin eläkematkalaiset viedään aina ”kiinalaisen lääketieteen” klinikoille hupsuttelemaan. Siellä sytytellään 
sähkölamppuja taikapiirissä ja määritetään kaikki sairaudet suonen sykinnästä - pääsemme vaarantamaan maksamme 
luontaismyrkyillä ja maksamaan itsemme kipeiksi uhanalaisten kasvien ja eläinten hävittämisestä. ”Intian 
terveysministeriö paljasti suunnitelman edistää intialaista lääkintäjärjestelmää (ISM), mikä sisältää mm. 
vaihtoehtohoitojen edistämistä… Olemme suositelleet Intian lääketieteelliselle neuvostolle, että [lääkärien] opetukseen 
sisällytetään ainakin kaksi oppiainetta ISM:stä ja homeopatiasta… Terveysministeriö valmistautuu edistämään 
”lääkintäturismia” käyttäen [paikallisiin uskontoihin perustuvia] ayruveda- ja joogaterapioita.” (11.11.2000 The Lancet 
356: 1665).  



suolaa. Vuonna 1999 intialaisperheistä 49 prosenttia sai ruokapöytäänsä jodisuolaa, vuonna 2003 
osuus oli pudonnut 37 prosenttiin. 

Maailman terveysjärjestön paikallinen neuvonantaja Rukhsana Haider valitteli, että Intia on nyt 
menettänyt kärkipaikkansa taistelussa jodinpuutteen aiheuttamia sairauksia vastaan ja monet maat, 
jotka ryhtyivät toimiin myöhemmin, ovat ajaneet Intian edelle4. 

 

Kuvateksti: Intian edellinen hallitus taipui teollisuuden painostukseen, minkä seurauksena 
kansanterveys kärsi. 

 

                                                 
4 Intiassa menneisyyttä tavoittelevat myös eräät aktivistit kuten fyysikko, ”ekofeministi” Vandana Shiva, jonka mukaan 
”Intia voi parantaa väestönsä, koska 70 prosentilla ihmisistä on pääsy kotoperäisiin lääkintäjärjestelmiin”. Niinpä kai – 
kun juuri nuo nimenomaiset kotoperäiset lääkintäjärjestelmät olivat ainoina lääkintäjärjestelminä, pikkulasten 
kuolleisuus oli kymmeniä prosentteja ja ihmiset saivat odottaa elävänsä vain nelikymppisiksi (Ronald Bailey, Reason 
Online 8.9.2000).  
 


