
En (sann-)saga om forskning!   (Artikel från 1999, som då inte fick publiceras någonstans) 

 
Uttalande om hälsorisker och skador från mobilstrålning hörs allt oftare från medborgarna!  
Detta stör mobilbranschen, något måste göras! 
 
Forskare A och B får ett välbetalt uppdrag av ett telekomföretag att ta fram en gedigen forskningsrapport, 
resultatet ska fastställa att mobilstrålningen är ofarlig. De framställer denna rapport på kort tid och 
metoden de använt i sin forskning kan inte påvisa någon hälsorisk (vilket var helt i enlighet med kravet 
från uppdragsgivaren). Den gedigna rapporten sprids till andra forskare och till de flesta nationers 
strålskyddsmyndigheter. 
 
Forskare C läser rapporten och tar intryck av den, skriver själv en lika gedigen ”egen” redogörelse, 
utgående från ovanstående rapport. Som referens till ”sin egen” rapport anges forskare A och B. 
 
Forskare D läser både A, B och C:s rapporter och vill givetvis också synas i forskningsvärlden,  
därför skriver även han en ”egen" rapport som sprids runt vår Jord. Som bekräftelse på ”sin”  
rapports äkthet anges forskare A, B och C som referens. 
 
Forskare E vill inte vara sämre, hon skriver en ny ”egen variant” med ovanstående rapporter  
som referenser. 
 
Forskare F upprepar ovanstående, med fem kända och högt värderade referenter angivna. 
 
Telekomindustrins intressenter, med MTB (MobilTelebranschens Bluffcenter) i första led, hakar på och 
sprider uppgiften om mobilens ofarlighet, med hänvisning till ”den samlade forskningen som inte kan 
påvisa några hälsorisker”. De med makten klonade massmedierna är till god hjälp i denna spridning, utan 
något ifrågasättande. "Vi ska inte störa branschen", upplyser huvudbladets redaktör helt öppet, när han 
refuserar alla skribenter som vill upplysa om mobilens hälsofara. 
 
Forskare A, B, C, D, E och F, vilka känner varandra sedan lång tid tillbaka, beslutar att bilda  
en ”oberoende expertgrupp” som ska ställa sitt kunnande i denna sak till alla nationers hjälp (givetvis 
mot mycket hög ersättning), för att föra ut ”saklig information” till medborgarna. Gruppen kallar sig för 
”Propagandagruppen mot Inbillning som med hjälp av Svammel och Spydigheter ska Nästla sig in för 

att Informera Redan strålningsskadade att de är Psykopater”, förkortat PISSNIRP. Den av UN (Unfair 
Nations) bildade propagandaorganisationen WHO (World Humbug Office) står bakom och stöttar denna 
expertgrupp fullt ut. 
 
Expertgruppen PISSNIRP får stora framgångar och anlitas av allt fler nationers strålskydds- 
myndigheter, bl a den i landet Sverige, kallad SSI (Staten Stör ej Industrin)*, som fastställer att ”här har 
de mest framstående experterna inte kunnat finna några hälsorisker med mobilstrålning, då måste vi utgå 
från vad denna forskning samstämmigt kommit fram till”! Och lagar och gränsvärden anpassas därför i 
de flesta nationer så att inte branschen, vars betydelse på världens börser är mycket stor, blir störd! 
 
Men runt vår Jord blir de strålningsskadade allt fler......  
 
Tjurs-kalle  
 
 

* numera SSM (Staten Stör ej Makten), 


