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i3diri samgreflligtr€ros
irned andre og andel som
blet itle er på sin plads at
Lammenligne os med.Jeg
f,oreslår, at vi tåler byen op.

Jee foreslår, at vi tænl<er nyt
ag forsØger atvære innova-
Itive og kreative med byens
fremtid.

Jeg foreslår at de unge,
de studerende og dem med
masser af meninger oghold-

væreimunatiræ
ogkreativemd
byensfremtid.

Jeg er sikker på, at Odenses
studerende har ideer og
løsninger til mange af de

udfordringervi står over for.

jrt$ rfgEgs Ji.lr]Sir.Å-il i
denne sammenhængmå
r.ære, at uddannelsesinstitu-
tionerne bør have in mente
atvi, på alle mådeq skal
tilpasse uddannelserne el-
ter de studerende, og at det
modsatte, at de studerende
skal tilpasse sig uddannel-
seine, er en forkert retning
atghi.

Når nu Odense, sammenlig-
netmed de tre andre store

JgEørBu*LrIr+.-Et.<-
for atsæne gægi irærk-
sætteri. Det kræver blandt
ande! at man allerede i
grundskolen gør mere for
at påvirke unge til at tænke
selH at de bliver udsat for
keative og innovative un-
dervisningsfo rløb, o g at
de hjælpes til at turde tage
initiativ.

Af Jens Haug$rup-Andersen

Lærer og byrådskandidat Mrunger
å

ingerkomme r til orde.
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Kan mobiler føre til ADHD?
I

StååUng: I Fyens Stiftstidende ske bøm op til s1v-års alde- dersøgelse hlev publiceret
kdnne man 22. ma j læse, at ren, og man fandt, at bmg for nylig og kan ses på http://'
d& stiSende antal 6ørn med af mobiltelefoner medførte www.ncbi.nlm.nih.govlpub-
-tbHf,bek;rnrerprofessor flereadfærdsvanskeligheder. med/21138897

og forslcringsledeipå Børne- Allerede i 2006 firlgte Univer- Børns hjemeskal er me-

ogUngdomlpsytciatri Oaen- sityof Southern Califomia glttyndere endvoksnes, så

så, Xiels nl.nberg, som ud- næsten 1J.000 danske bøm, elektromagnetisk stråling
taler, at det er uholdbart, at vi fra de 1å i moders mave, til de . 

trænger længere ind i hjerne-

har en epidemi, som vi ikke blev syv år. Forskeme fandt vævet end hos voks-ne. Mange

med sikterhed kan forklare. ud af , atbøtn, der bliver ud- studier viser, at strålingen
sat for mobilstråling både udover ADHD kan medføre
før fødslen ved moderens blandt andet hovedpine,
mobilbrugundergravidite- indlæringsvanskeligheder,
ten og op til syv-års alderen, hukommelsesbesvær, uregel-
har flere adfærdsmæssige mæssig hjerteryme og sØ\.n-

problemer.Menpolitikere forstyrrelser.
og teleselskaber har tvivlet Desvære har Danmark
på resultaterne, selv om man endnu ingen lovgir.ning, som

fulgte en meget stor gruppe har til formål at beskytte
bøm. Nu har forskerne så børn mod eleltromagnetisk
gentaget undersøgelsen med stråling fia mobiltelefoner.
et større antal børn og ffiet I Belgien vil man forbyde at
samme resultat. Denne un- målrette design og salg af

23.maj skrev avisens leder-
skibent: "Sundhedsstpelsen
vil stoppe stigningen i antal-
iet af børn med ADHD. Fint.
Men hvorforprØver man
ikke at filde årsagen?" Det er
vi flere, der undrer os over.

En afårsagerne kanvære
bestråling fra trådløst ud-
sqzr, som børn udsættes for
i stigende glad. University
of Southern Calilornia har i

2012 undersøgt 28.745 dan-

mobiltelefoner til bøm under
syv år, og mobiltelefoner må
ikke optræde i spil til denne
aldersgruppe. Desuden må
der ikke føres annoncekam-
pagner for mobiltelefoner til
børn under 14 ar. Forhandle-
re og teleselskaber skal frem-
over oplyse om strålingsni-
veaueme. Ifølge den belgiske
sundhedsminister Laurette
Onkelinx viser internationale
undersøgelser klart, at mobil-
stråling kan være kræfiåem-

. 
kaldende.
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