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Styrk de lovgivningsmæssige rammer for mikrobølgestråling fra trådløse teknologier
Beskyt menneskers sundhed og miljøet
I de seneste år er menneskers eksponering for pulserende mikrobølgestråling fra trådløse teknologier steget
eksponentielt. Denne stigning skyldes hovedsagelig udrulningen af 4G+ og 5G og et stigende antal
forbrugerprodukter baseret på teknologier, der udsender mikrobølgestråling. Ud over flere basestationer
installeres der millioner af trådløst aflæste el-, varme- og vandmålere, som også bidrager til den samlede stigning i
mikrobølgestråling i vores indendørs og udendørs miljø.
Sideløbende med denne eksplosion i strålingseksponeringer, anvendes der stadig en teknisk standard; de såkaldte
grænseværdier for tilladt eksponering, som er baseret på en stærkt forældet tilgang fra 1950'erne. Disse
”grænseværdier” beskytter kun mennesker mod skadelige virkninger, som følge af akut opvarmning ved kort
eksponering i få minutter. Det betyder, at folk er fuldstændig ubeskyttet mod en række skadelige virkninger,
såsom kræft, DNA-skader, oxidativt stress og neurologiske virkninger, som forskning gentagne gange har vist,
forekommer ved niveauer ved langtidseksponering langt under disse ”grænseværdier”. De nuværende
grænseværdier er fastsat for eksponering af mennesker, men giver ingen beskyttelse mod dokumenterede
skadelige virkninger på dyr, planter og biodiversiteten.
Vi repræsenterer organisationer, der i mange år har arbejdet med egen forskning og/eller med overvågning af
forskning på dette område. Vi modtager hele tiden nye vidnesbyrd fra folk, der har fået skadet deres helbred efter
installationen af 4G+ og 5G-basestationer eller trådløse målere i deres lokalmiljø. Vi er dybt bekymrede over denne
udvikling og opfordrer til, at der hurtigst muligt træffes følgende foranstaltninger:
1- Der skal udvikles nye grænseværdier for at beskytte mod påviste sundheds- og miljørisici på niveauer langt
under de nuværende grænseværdier. Dette skal ske med hjælp fra eksperter, der ikke er knyttet til den
pågældende industri, og med repræsentanter fra det videnskabelige samfund, som mener, at risiciene er
betydelige selv ved niveauer langt under de nuværende grænseværdier.
2- Før yderligere udbredelse, skal risikovurderingen af 5G foretages af eksperter uden tilknytning til industrien og
sammen med repræsentanter for det videnskabelige samfund, som mener, at risiciene er betydelige.
3- For at forebygge skader, skal der gives risikooplysning på alle niveauer i samfundet i overensstemmelse med
anbefalinger fra bl.a. Europarådet. Dette gælder f.eks. for sundhedsvæsenet, skoler og offentligheden.
4- Der skal anvendes den bedst mulige teknologi for at beskytte menneskers sundhed og miljøet. Der skal gives
prioritet til kablede teknologier, som minimerer skadelig stråling.
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Baggrund
Målingerne viser en betydelig stigning i strålingen
Målinger, der blev foretaget i foråret 2021 som led i et internationalt samarbejdsprojekt, viste at strålingen i
byerne er steget betydeligt med spidsværdier (pulser) på mellem 200.000 og over 1 million mikrowatt pr.
kvadratmeter1. Det er niveauer, der langt overskrider de niveauer, som man i 50 år har vidst, har haft skadelige
virkninger på menneskers sundhed: Det der tidligere blev kaldt mikrobølgesyndromet 2. Samtidig mangler der
forskning, der viser at disse niveauer ikke forårsager sygdom ved længerevarende helkrops-eksponering.
Forskere, læger og folkevalgte repræsentanter, har i årevis opfordret regeringerne til at indføre regler, der kun
tillader meget lavere eksponeringer på under 1-100 mikrowatt pr. kvadratmeter3. Ligeledes opfordrer de til at
revidere de nuværende grænseværdier, da de er i yderst utilstrækkelige til at beskytte mod påviste sundhedsrisici.

Skadelige virkninger påvist i vid udstrækning
Den igangværende massive stigning i menneskers eksponering for mikrobølgestråling fra trådløse teknologier,
forventes at få alvorlige konsekvenser i form af forringet folkesundhed og skadelige virkninger på planter, insekter,
fugle og andre dyr. Forskningen viser i stigende grad, at stråling er skadelig for mennesker og andet biologisk liv i
niveauer langt under de niveauer, der er godkendt af de ansvarlige nordiske myndigheder4. Strålingen er
pulserende, hvilket er særlig alvorligt med hensyn til skadelige biologiske virkninger 5.
Allerede i 2011 klassificerede WHO's kræftforskningsinstitut IARC mikrobølge-/radiofrekvensstråling som "muligvis
kræftfremkaldende" i gruppe 2B for mennesker på baggrund af forskning, der gentagne gange viste en øget risiko
for hjerne og hørenerve tumorer hos mennesker, med langvarig brug af trådløse telefoner. Denne beslutning, som
var baseret på en evaluering af al forskning på dette område indtil 2011, har ikke haft nogen effekt med hensyn til
at reducere befolkningens eksponering. Tværtimod er eksponeringen for mikrobølger steget betydeligt, hvilket er
det modsatte af at forebygge dårligt helbred.
Siden 2011 er beviserne for, at stråling forårsager og fremmer udviklingen af kræft, forøget. Forskning på celler,
dyr og mennesker viser nu klart, at stråling øger risikoen for kræft hos mennesker, ikke kun for hjernetumorer,
men også for andre typer kræft6.
En ekspertgruppe fra den schweiziske regering har konkluderet, at størstedelen af forskningen viser, at stråling
forårsager oxidativt stress, som igen kan forårsage forskellige sygdomme 7. En ny vurdering fra IARC vil næsten helt
sikkert skærpe vurderingen og føre til, at stråling bliver klassificeret som "sandsynligvis kræftfremkaldende",
gruppe 2A, eller "kræftfremkaldende" gruppe 1, hvis den foretages af uafhængige eksperter.
En videnskabelig rapport til Europa-Parlamentet har konkluderet, at stråling fra 5G og andre trådløse teknologier
kan forårsage kræft, og at den har vist sig at skade mænds fertilitet og muligvis også kvinders
reproduktionskapacitet8. En undersøgelse foretaget af National Academies of Sciences i USA konkluderer, at
pulserende mikrobølger har forårsaget skader på helbredet hos et stort antal diplomater, og ligner de symptomer,
der i 50 år har været rapporteret som følge af udsættelse for mikrobølgestråling 9.
Forskning viser, at mikrobølgestråling kan skade fosterudviklingen10, skjoldbruskkirtlen11 og andre
hormonregulerende organer12, øjnene13 og forringe den mentale og fysiske sundhed generelt14. Statistikker fra de
nordiske lande viser, at sygdomme, der er forbundet med de observerede virkninger, er stigende, i nogle tilfælde
meget markant, f.eks. psykiske sygdomme, søvnforstyrrelser, visse kræftformer, øjensygdomme og degenerative
neurologiske sygdomme15.
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Læger, videnskabsfolk og folkevalgte repræsentanter har opfordret til bedre beskyttelse
I 2017 blev 5G-appellen lanceret (www.5Gappeal.eu). Appellen, som nu er underskrevet af over 400 læger og
videnskabsfolk fra hele verden, appellerer til de politiske beslutningstagere om at standse udbredelsen af 5G på
grund af risikoen for alvorlige konsekvenser for menneskers sundhed, indtil risikoen er blevet undersøgt af
videnskabsfolk uden tilknytning til industrien16.
EMF Scientist Appeal blev lanceret i 2015 (www.emfscientist.org) og er i øjeblikket underskrevet af 255 forskere,
der alle arbejder på området. De opfordrer til, at befolkningen beskyttes bedre mod de risici, der er forbundet med
denne form for stråling, ved at revidere reglerne for tilladt stråling, og ved at informere offentligheden og lægerne
om risiciene.
I 2011 anbefalede Europarådets Parlamentariske Forsamling, at medlemsstaterne bør stræbe efter at holde
strålingsniveauet i samfundet generelt så lavt som muligt, og sænke den tilladte strålingsgrænse til 100 mikrowatt
pr. kvadratmeter. Børn og andre særligt sårbare personer bør beskyttes særligt. Regeringerne opfordres også til at
sikre, at offentligheden informeres bredt om kendte risici 17.

Myndighederne ignorerer risiciene og behovet for øget beskyttelse
På trods af forskningen og gentagne opfordringer fra det videnskabelige samfund, læger og folkevalgte
repræsentanter, fortsætter de ansvarlige myndigheder med at ignorere det stadig mere klare billede af risikoen.
De hævder, at de påviste risici ikke ville eksistere, og at de nuværende stærkt forældede grænseværdier, som
tillader, at folk udsættes for kendt skadelig stråling, ville være tilstrækkelige til at beskytte dem. Til støtte for deres
holdning støtter myndighederne sig til en lille gruppe eksperter, som ikke er repræsentative for det videnskabelige
samfund som helhed, og som i vid udstrækning er knyttet til teleselskaberne18.
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