
Kände du till det här om MASKER:

➢ Enligt välutförda studier skyddar masker inte användaren från luftburen smittspridning1. I en likadan 
randomiserad kontrollerad studie som utfördes år 2020 gällande coronavirus var resultatet detsamma: 
masker hjälper inte2.

➢ Studierna visar också att maskerna inte heller skyddar andra människor3.

➢ Vid en jämförelse av delstater, regioner och länder där masker användes respektive inte användes kunde
ingen nytta med masker påvisas för att stoppa epidemin4.

➢ På våren 2020 rekommenderade THL och Världshälsorganisationen WHO inte användning av 
masker5. Social- och hälsovårdsministeriet lät i maj 2020 genomföra en metastudie under ledning av 
professor Marjukka Mäkelä, som också den visade att det inte är någon idé att använda masker6.

➢ WHO ändrade i juni 2020 sin inställning till maskanvändning, men ändringen byggde inte på nya studier.
Enligt uppgifter till en vetenskapsjournalist vid BBC baserades beslutet på politiska påtryckningar7.

➢ THL rekommenderade användning av masker under åren 2020-22, men de instruktioner som rådde
för att maskanvändningen ska vara säker var så krävande att de inte gick att följa i vanligt 
vardagsliv8.

➢ Finlands maskpolitik byggde på en metaanalys som gjorts av nätverket Eroon koronasta. Metodiskt är 
analysen dock så dåligt gjord att den använts som ett varnande exempel i universitetskurser om 
metaanalyser9.

➢ Många som förespråkade användning av mask medgav att de saknar nytta ur ett hälsoperspektiv, men 
ville att masker används som en signal att bäraren deltog i den officiella coronakampanjen10.

➢ Att friska människor ska använda mask bygger på en föreställning om att de kan bära på coronaviruset 
utan symptom. Många studier har emellertid visat att symptomfria människor så gott som aldrig 
sprider sjukdomen.11. I juni 2020 sa Maria van Kerkhove som leder WHO:s enhet för nya 
infektionssjukdomar och zoonoser att ”I länder där smittspårningen är noggrann ... och spårar 
symptomfria fall och deras kontakter, hittas inga smittkedjor som förorsakats av symptomfria. Det är 
mycket ovanligt”

➢ Maskerna medför många slag av negativa hälsoeffekter: man andas in den luft som finns mellan ansiktet 
och masken, och som består av mycket utandningsluft och därför innehåller mindre syre och mer 
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koldioxid än rådande normer för arbetshälsa12. 

➢ Syrebrist och mycket koldioxid innebär olika former av hälsoproblem: en direkt inverkan kan vara 
t.ex. trötthet, huvudvärk, andningssvårigheter, svindel, dåsighet, nedsatt immunförsvar, 
samt koncentrations- och tankesvårigheter. På längre sikt kan det leda till hjärt- och 
neurologiska sjukdomar.13

➢ Masker tillverkas av material som avger cancerogena och andra farliga partiklar och kemikalier 
som användaren andas in14.

➢ Olika slag av skadliga bakterier, mögel och svamp som uppstår ur utandningsluften eller 
kommer från huden eller omgivningen samlas i maskerna. Vid inandning eller sårbildning kan 
dessa ta sig in i organismen och förorsaka många skadliga sjukdoma.15

➢ Tandläkare har upptäckt en ny sjukdom, ”maskmun” (mask mouth), som innefattar karies, 
tandköttsinflammation, dålig andedräkt, jästsvampinfektion och läppinfektion16.

➢ Enligt en tysk studie skapade masktvång på bara några månader allvarliga psykosociala 
problem hos 60 % av människorna17.

➢ Studier visar att användning av mask påtagligt minskar vår förmåga till empati i förhållande till 
andra människor18.

➢ Miner och munrörelser är viktiga i kommunikationen och när de försvinner uppstår olika slags 
sociala och psykiska problem som en följd. I synnerhet för barn är den icke-verbala 
kommunikationen väsentlig. Maskerna skadar barns normala utveckling.19

➢ Tingsrätten i Weimar beslutade 8.4.2021, efter att ha hört många forskare, att ”masker skadar 
barn fysiskt, psykiskt och pedagogiskt och kränker deras rättigheter utan att medföra någon 
nytta för barnen eller andra.”20.

➢ I Finland råder inte masktvång. Så kallade ”tvång” är i verkligheten rekommendationer. Den som 
vill kan låta bli att använda mask. Vid behov kan vem som helst hänvisa till medicinska skäl, 
eftersom maskerna är skadliga för alla.

Mer information på svenska t.ex.: lakaruppropet.se och vi-tillsammans.nu, på finska: jarjenaani.fi, 
perusoikeudet.org, koronarealistit.com och pelastetaansuomenlapset.fi. Om du har frågor, kommentarer, är 
intresserad av lokal verksamhet eller i andra ärenden, mejla till: koronatietoa@gmail.com
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