"Jag upplever en passivitet, det går inte att blunda och lägga sig och sova. Vi kan inte säga att tiaminbristen
inte är farlig, vi ser mycket som dör ut. Vi måste agera", säger Börje Salming.
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Bröderna Salming
uppmanar att agera på
tiaminbristen
Bröderna Salming vänder sig till regeringen. "Vi måste
agera", säger Börje Salming som kräver krafttag mot
tiaminbristen.
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Börje Salming är redo att börja jobba med stiftelsen "Stiftelsen för analytisk och
biokemisk dedikerad ekologisk forskning" som grundats av bröderna Salming. Syftet
är att stötta forskningen om tiaminbristen, vitamin B1, hos djur och natur. En brist
som konstaterats av flera forskarteam i Amerika och i Sverige.
– Jag upplever en passivitet, det går inte att blunda och lägga sig och sova. Vi kan
inte säga att tiaminbristen inte är farlig, vi ser mycket som dör ut. Vi måste agera,
säger Börje Salming.
Som hockeyspelare vet Börje och Stig Salming vikten av att vara alert och agera
snabbt, att läsa av situationer och av att bestämma sig.
– Vi ha förstått det allvarliga läget. Först och främst älskar jag naturen och att fiska.
Jag är flera gånger per år i Norrland, främst norr om Torneträsk. Allt är en del av
naturen. Går laxen bort, om det fortsätter försvinna fåglar och andra arter, så är det
tragiskt. Vi kan inte bara passivt se på och låta arter dö ut. Jag älskar naturen och vi
måste vara rädd om den, säger Börje Salming.
Han har själv reagerat på förändringar som sker; att många djur minskar, att många
djur uppvisar beteendeförändringar och att arter dyker upp där de inte normalt finns.
Inte minst har han reagerat på den sjuka laxen och handlingsförlamningen som han
upplever kring laxen.
Nu ska bröderna och forskarteamen föra tiaminfrågan till de publika rummen och till
de beslutande organen.
– Nu har vi bildat stiftelsen och nu börjar arbetet för att nå gehör hos regeringen och
beslutande myndigheter, säger Börje Salming.
Han vill generellt se mer miljöfokus.
– Tiaminfrågan är mycket viktig. Vi måste också sätta stopp för miljöfarliga utsläpp.
Det är bara att titta på en film från Östersjön och se hur bottnarna är fulla av slam och
döda bottnar. Det är självklart att djuren och vi inte får i oss det vi behöver och det är
bara vi själva som kan ändra på det. Jag kan i varje fall inte blunda, utsläpp och
tiaminbristen måste vi ta tag i. Lax, fåglar och andra arter lider av tiaminbrist, säger
Börje Salming.
Det är dags att öppna ögonen säger Stig Salming.
– Många tänker tiamin, vaddå. Vi lever i en mysko skyddad värld med skygglappar,
medan allt brakar sönder runt omkring oss. Vi måste öppna ögonen, säger Stig
Salming.

