
Om oss 

Vad är Alliance for Natural Health International? 
Alliance for Natural Health International (ANH-Intl) är en internationell icke-statlig 
organisation som verkar för att främja och skydda naturmedicinska former av hälsovård. 
ANH-Intl bedriver olika kampanjer som omfattar en mängd olika områden, bl.a. rätten till fritt 
hälsoval och att använda mikronäringsämnen och örtprodukter inom hälsovården. ANH-Intl 
verkar också för att begränsa massfluoridering av dricksvatten och användningen av 
genmodifierade födoämnen. Organisationen är verksam främst i Europa och i USA och 
strävar efter att uppnå sina mål genom en unik tillämpning av "god vetenskap" och ett "rättvist 
regelverk".  

Organisationen grundades 2002 av dr. Robert Verkerk, internationellt erkänd expert inom 
hållbarhetsvetenskap, som lett organisation sedan starten. I december 2009 gick Alliance for 
Natural Health ihop med American Association for Health Freedom (AAHF), som har sin bas 
i Washington DC, och bildade Alliance for Natural Health International (ANH-Intl). 

Klicka här om du vill läsa om ANH:s aktuella kampanjer. 

De viktigaste insatserna hittills: 

• Ökat	  offentlighetens	  kännedom	  om	  olika	  lagstiftningshot	  mot	  långsiktig	  hållbarhet	  inom	  
naturlig,	  miljövänlig	  hälsovård	  

• Uppnått	  betydande	  ändringar	  av	  EU:s	  lagstiftning	  genom	  samarbete	  med	  medlemmar	  i	  
Europaparlamentet	  

• Genomfört	  den	  juridiska	  bedriften	  att	  ta	  EU:s	  kosttillskottsdirektiv	  till	  domstolsprövning	  i	  
Londons	  High	  Court	  och	  Europadomstolen	  i	  Luxemburg	  (2004–2005)	  

• Verkat	  för	  att	  främja	  rationell	  vetenskaplig	  bedömning	  av	  olika	  näringsämnens	  säkerhet	  på	  
global	  nivå	  genom	  Codex	  Alimentarius-‐kommissionen	  

• Analyserat	  och	  visat	  på	  brister	  i	  de	  metoder	  för	  riskbedömning	  och	  riskhantering	  som	  
används	  i	  försök	  att	  upprätta	  förbud	  mot	  högre	  gynnsamma	  doser	  av	  olika	  naturprodukter	  

• Uppvisat	  tydliga	  brister	  i	  den	  oproportionerliga	  regulatoriska	  hanteringen	  av	  många	  olika	  
frågor	  som	  sträcker	  sig	  från	  kosttillskott,	  genmodifierade	  födoämnen	  och	  vattenkvalitet	  (bl.a.	  
fluoridering)	  till	  vaccinationer.	  

• Skapat	  en	  enad	  front	  för	  gemensamma	  intressen	  i	  Europa,	  Nordamerika,	  Asien	  och	  andra	  
delar	  av	  världen.	  

Välkommen till vår webbplats. Du kan utforska våra prioritetsområden via hyperlänkarna på 
vår hemsida, bl.a. i nyhetsarkivet och nyhetsflödet. Och viktigast av allt – engagera dig och 
var med och stötta vårt arbete!  

ANH finansieras helt genom donationer, så alla slags bidrag uppskattas enormt. 

Vi ser framemot att samarbeta med dig i kampen för att skapa en naturligare, hälsosammare 
och mer hållbar framtid! 

 



ANH-Intl – kärntruppen 

Robert Verkerk, BSc MSc DIC PhD FRSM, verkställande & vetenskaplig 
direktör 

Dr. Robert Verkerk är en internationellt erkänd expert på hållbarhetsfrågor inom jordbruk, 
miljö och hälsa. Han har en fil.mag. och doktorsexamen från Imperial College London samt 
en sju års post-doc som Research Fellow vid institutionen i biologi vid Imperial College . 
2002 grundade han Alliance for Natural Health International som blivit en av de ledande 
ideella kampanjorganisationerna som arbetar globalt för en hållbarare hälsovård med hjälp av 
naturliga och biokompatibla metoder. Han är nu verkställande och vetenskaplig direktör för 
ANH-Intl samt ordförande för ANH-Intl:s vetenskapliga och medicinska referensgrupp 
tillsammans med dr. Jeanne Drisko, läkare och forskare i integrativ medicin vid Kansas 
University Medical Center. 

Han är även Regional Fellow vid Royal Society of Medicine (UK), Patron of the College of 
Naturopathic Medicine (UK) och fungerar som vetenskaplig rådgivare för 
branschorganisationen Irish Association of Health Stores som företräder 80 procent av 
hälsokostaffärerna i Irland.  Han är författare till 60-talet artiklar och papers som presenterats i 
vetenskapliga tidskrifter och vid konferenser, och bidrar regelbundet med artiklar i tidningar 
och andra media. Han är en erfaren och inspirerande föreläsare och kommunikatör inom en 
lång rad ämnen inom hållbarhetsområdet.   

 

Meleni Aldridge BSc Nut Med Cert LTFHE mBANT, verkställande 
samordnare 

Meleni Aldridge är utbildad nutritionist och har utövat alternativ och komplementär medicin i 
23 år.  Hon har även varit föreläsare vid St Mary's University College i Middlesex i elva år 
och haft en avgörande roll i arbetet med att ta fram initiativ för studenternas personliga 
vidareutveckling. Där hade hon god nytta av sina färdigheter inom kommunikation och 
organisation från sin tidigare karriär inom bankväsendet och försäkringssektorn.  

I juli 2005 började hon som samordnare för Alliance for Natural Health International. Här 
jobbar hon nära organisationens vd Robert Verkerk med att skapa det positiva och 
vetenskapligt baserade regelverk som krävs för en framtida utveckling av naturlig och hållbar 
hälsovård.  

De senaste fem åren har Meleni haft en nyckelroll i utvecklingen av ANH:s kommunikation 
med den globala KAM-gemenskapen och olika branschintressenter. Hon har varit verksam i 
överläggningar och samråd med EU-kommissionen, den europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet, amerikanska livsmedels- och läkemedelsverket, brittiska byrån för 
livsmedelsstandarder, brittiska livsmedels- och läkemedelsverket samt Förenta nationernas 
världshälsoorganisation. Hon skriver regelbundet artiklar, kolumner och pressmeddelanden 
inom hållbar hälsovård och lagstiftningshoten mot denna, och har ett nära samarbete med 
ANH-USA i Washington D.C. 

 



Paul Harris BSc MBA, ekonomisk och administrativ chef 

Paul Harris har omfattande erfarenhet av tillverknings- och serviceföretag på ledningsnivå 
inom en mängd olika branscher. Hans kunskaper inom de administrativa och finansiella 
områdena är viktiga för ANH-Intl, som är den enda icke vinstdrivande icke-statliga 
organisation han har anslutning till. Han har erfarenhet av alla typer av företagsfunktioner och 
har god förståelse för vilka verksamhetsåtgärder som bör prioriteras ur ett ekonomiskt 
perspektiv. 

 

Adam Smith BSc ARCS, ansvarig för vetenskap & kommunikation  

Adam Smith är ANH-Intl:s ansvarige för vetenskaplig kommunikation. Efter sin fil.kand. 
(BSc) i biokemi vid Londons Imperial College jobbade han i mer än tio år inom 
hälsovårdskommunikation. I hans verksamhetsområde ingick strategier, metoder och 
produktion av många olika kommunikationsformer för vårdsektorn – först genom 
kundkontakthantering och senare via rollen som medicinsk skribent. Utöver arbetet för ANH-
Intl studerar Adam numera örtmedicin i syfte att praktisera som örtterapeut längre fram. 

 

Sophie Middleton BA HND EBW SMT, kampanjadministratör 

Sophie Middleton är verksam som kampanjadministratör för ANH-Intl:s europeiska kontor. 
Hon är även utbildad sportmassageterapeut och behandlar både människor och hästar. Hennes 
intresse av och positiva erfarenheter från komplementära terapier och sportrehabilitering 
ledde henne till ANH-Intl:s kontor. Hon också har tio år erfarenhet som professionell ryttare 
och ridtränare. Hennes kunskaper på de organisatoriska, administrativa och kommunikativa 
områdena hjälper oss med allt grundläggande arbete i ANH-Intl:s kulisser. Som 
kampanjadministratör arbetar Sophie med kommunikation, nätverkande, kontakter med media 
och politiker, administration av mediaövervakning och summeringar av offentliga 
angelägenheter. 

 

Yvonne England Dip Raw mBANT, kontaktansvarig mot yrkesutövare 

 

Yvonne är ansvarig för ANH-Intl:s kontakter med praktiserande yrkesutövare inom 
hälsovården. Efter många år som IT-systemanalytiker omskolade hon sig till näringsterapeut, 
dels som en följd av observationen att näring verkade vara den enskilt största faktorn som 
påverkade hennes barns hälsa, dels på grund av ett stort personligt intresse av biologi och 
hälsa. Yvonne har stöttat ANH-Intl ända sedan starten 2002 och mycket av hennes arbete när 
barnen var små skedde på ideell basis. Hon växte upp i Tanzania och Botswana och ser nu 
framemot att få kontakt med naturmedicinska utövare i hela världen.  

Klicka här om du vill läsa om våra samarbetspartner och supporters. 



	  
	  


