International
mobilstrålings
Af Thomas Grønborg,
info@helbredssikker-telekommunikation.dk

Nu advarer både WHO, Europarådet og Det Europæiske
Miljøagentur om sundhedsskadelige effekter ved
mobilstråling – og regeringer opfordres til at skride
ind, især i forhold til børn og unge.
Hidtil er der blevet tegnet et billede af, at
mobilstråling er uskadeligt.
Især teleindustrien har medvirket til
det ved i årevis at have betalt for forskning, der ”frikender” mobilstråling. Teleindustriens lobbyister har også massivt
påvirket medier, sundhedsmyndigheder
og regeringer verden over.
Nu er skønmaleriet begyndt at krakelere, og realiteterne begynder at komme
frem. Der kommer løbende mange nye
uafhængige forskningsresultater, der dokumenterer de sundhedsskadelige effekter
ved mobilstråling. Derfor slår et stigende
antal officielle internationale organer nu
alarm.
Fakta

Forskning viser, at mikrobølger/mobilstråling fra mobiltelefoner, trådløse
fastnettelefoner, trådløst internet og
babyalarmer etc. kan medføre en række
helbredsgener og sygdomme: biofysisk stress, hovedpine, koncentrationsbesvær, adfærdsforstyrrelser, træthed,
søvnproblemer, tinnitus, hjerterytmeforstyrrelser, hudirritationer, svækket
immunsystem, nedsat fertilitet, celleog DNA-skader og kræft.
Kilde: Rådet for Helbredssikker Telekommunikation

Europa kalder til handling

Europarådet har i maj 2011 vedtaget en
opsigtsvækkende resolution. Af hensyn
til folkesundheden opfordres de 47 medlemslande til i videst muligt omfang at
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alarm
WHO skifter kurs
og advarer om kræftrisiko

I maj måned gennemgik en WHO-ekspertgruppe forskningen i mobilstråling
og kræft. Eksperternes konklusion var,
at der er tilstrækkeligt med data, der viser en mulig kræftrisiko, som forbrugerne
bør oplyses om. Nu kategoriserer WHO
mobilstråling, som muligt kræftfremkaldende på mennesker.
Dette er helt nye toner fra WHO, idet
man hidtil har hævdet, at mobilstråling
ikke forøger kræftrisikoen. Lennart Hardell, en af topforskerne i ekspertgruppen,
siger: ”Resultatet indebærer et paradigmeskift i synet på sundhedsrisici ved radiofrekvent stråling.”
Radiofrekvent stråling er en generel betegnelse, der blandt andet refererer til det,
som populært kaldes ”mobilstråling”, dvs.
strålingen fra trådløse apparater.
Mobilstråling kategoriseres nu i samme
risikogruppe (2B) som pesticider, DDT,
dioxin og udstødningen fra benzinmotorer.
Fakta

reducere den mobilstråling, befolkningen
udsættes for. Dette gælder særligt for børn
og unge. Konkret anbefales det blandt
andet: At børns brug af mobiltelefoner på
skolers område reguleres strikt. At trådløse netværk ikke bør benyttes i klasseværelser og på skoler. At nye lavere grænseværdier for mobilstråling fastsættes. At styrke
udviklingen af trådløse telekommunikationsteknologier, der er mindre sundhedsskadelige.
Også Det Europæiske Miljøagentur
(EU’s rådgivende organ) advarede i starten af 2011 mod strålingen fra mobiltelefoner og opfordrede regeringer, teleindustrien og befolkningen til at reducere
bestrålingerne.

I forbindelse med at WHO risikokategoriserede mobilstråling, kommenterede dr. Keith Black, chef for neurologi
på Cedars-Sinai Medical Center i Los
Angeles, nyheden således:
”Hvad mikrobølgestråling* gør,
svarer enkelt udtrykt til, hvad der sker
med mad i en mikrobølgeovn: hjernen
bliver kogt. Ud over at føre til en udvikling af kræft og tumorer kunne der
være en lang række andre effekter såsom
kognitive hukommelsesproblemer, idet
tindingelapperne, der har med hukommelse at gøre, er der, vi holder vores telefoner op til.”
*”mikrobølgebestråling” er i citatet et andet ord
for ”mobilstråling”, idet mobilstråling består af
mikrobølger.

Ekspertgruppen anbefaler, at brugere
af trådløse apparater overvejer, hvordan
de kan begrænse eksponeringen med mobilstråler.
Sundhedsstyrelsen korrigerer

Sund-forskning.dk berettede i forrige
nummer (april 2011) i artiklen ”Er mobilstråling sundhedsskadeligt?”, at man
på Sundhedsstyrelsens hjemmeside kunne
læse: ”Den foreliggende viden om radiobølger fra mobiltelefoner og sundhed giver ikke anledning til advarsler mod at
bruge mobiltelefoner.”
Siden har Sundhedsstyrelsen strøget
ovenstående sætning og erstattet den med
en omtale af WHOs nye risikovurdering
af mobilstråling.
Kræftens Bekæmpelse banaliserer

Umiddelbart efter WHO-nyheden breakede, var Kræftens Bekæmpelse massivt
fremme i de danske medier. Her nedtonede de på alle mulige måder perspektiverne
i ekspertgruppens konklusion, der både
blev banaliseret og nærmest underkendt.
Det er der skrevet en kritisk artikel om:
”Mobil-spin fra Kræftens Bekæmpelse.”
Den kan downloades på webadressen
nedenfor.
Ny organisation oplyser i Danmark

Rådet for Helbredssikker Telekommunikation er en ny organisation, der oplyser
om mobilforskning, og hvad man selv
kan gøre for at begrænse den mobilstråling, man udsættes for. På hjemmesiden
kan man blandt andet downloade Europarådets resolution samt skabeloner til
appeller om forebyggende tiltag, som kan
sendes til myndigheder, skoler og arbejdspladser etc.
www.helbredssikker-telekommunikation.dk

sund-forskning.dk - SENSOMMER 2011 7

