
Borås 2011-08-15 (Är ni flera i er verksamhet, gör en cirkulationslista och låt 
så många som möjligt ta del av denna information) 

 

Till dig som får detta utskick,  
men som inte direkt jobbar med och för barn. 
 
Bilagda 10 dokument är ett utskick som främst är riktat till skolor och till personer som jobbar 
med och för barn, men innehållets allvarliga budskap gäller även för dig (för oss alla).  
 
Är du  politiker inom riksdag-regering, är du journalist på någon dagstidning eller någon 
radiostation, är du kommunpolitiker eller kommunal tjänsteman, är du tjänsteman på Landstinget 
eller anställd inom sjukvården, är du nyhetsansvarig på radio-tv-tidningsredaktion m fl, detta 
utskick gäller även för dig och för alla andra!  
 
Tag dig tid att studera detta utskick, som handlar om trådlös teknik och hälsorisker. Du kan inte 
längre förlita dig på ”experter” och myndigheter! Att utvecklingen har fått fortgå i denna sak, 
utan några som helst verklighetsanpassade restriktioner, är bevis för att myndigheter och 
”experter” saknar kompetens för att se och förstå vad den elektromagnetiska strålningen från 
trådlösa tekniker ställer till med för allt levande! De myndigheter som är satta att ta ansvar för 
allas vår livsmiljö och deras ”experter” har bevisligen misskött sin roll, vi ser det genom de nu 
avslöjade kopplingar dessa ”experter” har med t ex el- och telekomindustrin (i dagligt tal kallas 
det för jäv eller ”köpta forskare”). Under tiden som den trådlösa tekniken ohämmat tillåts breda 
ut sig så drabbas allt fler hälsomässigt negativt av dess strålning och värst drabbas barnen.  
 
Larmrapporter från forskningsvärlden om allvarlig hälsopåverkan från trådlösa tekniker har 
duggat tätt de senaste 15 åren, men i media och från myndigheter har endast framkommit 
lugnande besked. Det har producerats över 2000 rapporter, varav ca 65 procent påvisar mer eller 
mindre allvarliga risker. Ca 20 procent visar varken eller när det gäller risker. Men ca 15 procent 
påvisar att inga risker finns, dessa är nästan uteslutande betalda av telekomindustrin och det är 
också dessa 15 procent som myndigheterna hänvisar till och som media rapporterar om. Med 
jämna mellanrum får vi i nyhetsrapporteringen höra att ”en ny studie visar att mobiler inte 
orsakar hjärntumörer på barn” eller liknande. Mellan dessa rapporteringar har det producerats ett 
flertal forskningsrapporter som just påvisar skador, i synnerhet på barn, men dessa belyses inte i 
media (se exempel på mediekoppling till jäviga forskare i bilaga 8).  
 
De ekonomiska intressenterna, inom framförallt telekomindustrin, har hittills ensamma fått 
bestämma dagordningen för denna teknik, en utveckling som skett utan något som helst 
konsekvensförfarande. Fullständigt ohämmat har strålningskällor byggts ut i människors närhet, 
med strålningsnivåer som kan ligga flera miljarder gånger starkare än vad vi är skapta att tåla 
(den s k naturliga bakgrundsstrålningen, som i huvudsak kommer från solen, se baksidan av 
bilaga 10). Självklart får det konsekvenser! Vill du att det ska vara så? Du kan bidraga till en 
sundare utveckling, men det kan inte ske genom tystnad eller aningslös ”låt-gå” attityd! Läs och 
ta ställning! 
 
Europarådet har nu (2011-05-27) gått ut med rekommendationer om att det måste till förbud mot 
trådlös teknik i hemmen och i skolor, för barnens skull.  
EU-kommissionen i Bryssel kommer (med mina besvärsskrivelser som grund) att ta upp detta 
ämne i höst, ärendet ligger hos Generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor, 
ärendenummer CHAP(2011)02147. 
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