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Sfn genvej til den fynske debat
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99 Verden brænder, fiæn å Danr*a;
statsnrinisteren at indlede en friks
ElilcBoel, eksformand for Europabevægelsen, der mtrt- ,
rigspolitik er b[evet retnings- og strategiiøs - og at vi fl,amerikanerne. I KristeLigt Dagbtad.
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selskohorte på over 2 8.000
danske børr:, fordi WHO
har meidtud, at eleltromagnetisk stråling for eksempel fra mobiler kan føre
til mange ah'orlige sygdomme, isærhos børn, hvor
hjerrreskallen er fndere, og
\ÅTlO har derfor underss'egei behovet for {orskdng på
dette område.
Forsl(eme i Ualr fomren brug-

børn mod elektromagnetisk
sn'åling fra mobiltelefoner.
Å'lange lande er længere
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99 Fer er e& å{ååe- sg tx€vetyd{g saåsrme$]hærtg meååem bærltets adfærds-

fire qper: ernotianelle, opførselsrelateredq hyperakive og relateret til social adfærd, herunder problemer
r:led kammerater.
ijndersøgelsen har oven
i købet tagethøjde for de
iakorer, som Llrnne have
ndfl ydelse på resultaterne,
lvs. rygning, længdc ai amneperiode, manglende opnærksomhed framoderen,
nindlc tid sammen med
rarnet, rnoderens og fadeens

fortid mht. psykiske og

rentale sygdomme, mr:d e-

mentale
emer og adfærdsproblerneq da de selvvar børn, om
barnet var født for tidligt
eller for sent og modereus
stressniveau under graviditeten.
Men selvefter eltmanhar
tagethøjde for disse fakor:ens ng faderens

næ\.nte adfærdsvanskeligheder {og hvis bømene egså
selv brugtc mobiltelefon,
steg dette tal til 50 pmcent).
Mange shrdkr viser, at strålingen ud over ADHD kan
medFøre bl.a. hovedpine,

indl æringwanskeli gtredea

hukommelsesbewæq ure-

fra i de statistiske beregningeq når forskerne frem til, at
der er en kiar og utr€tydig
sammenhæng mellem barnets adfærdsvanskeli ghed er
og moderens brug af mobil-

gelmæssig hf erteryune

ha',.de 40

procentmere af rie

Carsten llakrcrse:r.

mobiltelefoner må ikke

optræde ispil tii deme aldersgruppe. l)scuden må
der ilke før'es armoncekampagner for mobiltelefoner
til børnunder 14år. Forhandlere og teleselskaber
skal frernorer oplyse om

strålingsniveauerne. Ifølge
den belgiske sundhedsminister Lauttte Onkelinx
viser internationale undersøgelser

klart, at mobiistrå-

ling kan være l<ræfiåemkal-

rerogtmkketderes effek

telefon under gravicliteten,
samtmens bømene ersmå.
Man fandl at disse børn

befolkning.

mobiltele-

foner til børn under syw åLr,

Hris i:ltldrene brugte mo-

små, fandtman en langrække adfærdsvanskelig'heder
hos deres børn, aftillgende

,

nuingenlovgivning som
hartil formål at beskltte

te en standardanah'se, som
kaldes for the Sn'engtlrs an<l
Diffi culties Questionnaire.

biltelefon under grar,"iditeten, og mens bomene var

til at mene, at re
vores land, og,ll
de sig et ander i*r
bestemme der. :,
Strengt tågei I
hvad der er da:i"l
Nielsens egen p:
hans specielle i,:.,

Ilesvæm har Danmark end-

California har
analperet den danske fødUniversity of

og

sørmfors$rrrelser.
Ekserapelvis har man netop her i august publiceret et

nyt forskningsprojekq hvor
man i over to år har firlgt
over 2000 børn ogfirndet
ud af, atbrug afmobiltelefon fører til øget risiko for

ADHD,

dende.
Indtit regeringen griber ind,
må vi anbefale, at nlan prak-

tiserer forsigtighedsprincippeg især når det gældervores børn, som er mest udsat.
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ninisteriet har nedsat et
ig, der skal gøre domne mere effekive ved at
;:ænl-r r bcrgernes nr u-

(I-A) fuld:tændig ret, akkuratsom Lals Svenning
Andersen ogikke mindst Eva
Smith, der yt'er deres tvivl
om forslagel Forhåbentiig
h.tter de i 79 iclkei algte f*I-
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grunde til en ny behandlingi
Regeringen tilskJmder alle
unge til at tage en uddanneise. Hvis det virkelig går sorn
ønsket, må der j* *gså blive

Hver eneste sag er vigtig
for netop det menn*slie. riet
drejer sig om. ll',,er enesl*
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