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Indtit regeringen griber ind,
må vi anbefale, at nlan prak-
tiserer forsigtighedsprincip-
peg især når det gældervo-
res børn, som er mest udsat.
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Ilesvæm har Danmark end-
nuingenlovgivning som
hartil formål at beskltte
børn mod elektromagnetisk
sn'åling fra mobiltelefoner.
Å'lange lande er længere
fremme i udviklingen.

For ekempeivilman i
Belgien forbyde at målrette
desigrr og salg af mobiltele-
foner til børn under syw åLr,

og mobiltelefoner må ikke
optræde ispil tii deme al-
dersgruppe. l)scuden må
der ilke før'es armoncekam-
pagner for mobiltelefoner
til børnunder 14år. For-
handlere og teleselskaber
skal frernorer oplyse om
strålingsniveauerne. Ifølge
den belgiske sundhedsmi-
nister Lauttte Onkelinx
viser internationale under-
søgelser klart, at mobiistrå-
ling kan være l<ræfiåemkal-
dende.

University of California har
analperet den danske fød-
selskohorte på over 2 8.000
danske børr:, fordi WHO
har meidtud, at eleltro-
magnetisk stråling for ek-
sempel fra mobiler kan føre
til mange ah'orlige syg-
domme, isærhos børn, hvor
hjerrreskallen er fndere, og
\ÅTlO har derfor underss'e-
gei behovet for {orskdng på
dette område.

Forsl(eme i Ualr fomren brug-
te en standardanah'se, som
kaldes for the Sn'engtlrs an<l

Diffi culties Questionnaire.
Hris i:ltldrene brugte mo-
biltelefon under grar,"idite-
ten, og mens bomene var
små, fandtman en langræk-
ke adfærdsvanskelig'heder
hos deres børn, aftillgende
fire qper: ernotianelle, op-
førselsrelateredq hyperaki-
ve og relateret til social ad-
færd, 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 am-
neperiode, manglende op-
nærksomhed framoderen,
nindlc tid sammen med
rarnet, rnoderens og fade-
ens fortid mht. psykiske og
rentale sygdomme, mr:d e-
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r:ens ng faderens mentale
emer og adfærdsproble-
rneq da de selvvar børn, om
barnet var født for tidligt
eller for sent og modereus
stressniveau under gravidi-
teten.

Men selvefter eltmanhar
tagethøjde for disse fako-
rerogtmkketderes effek
fra i de statistiske beregnin-
geq når forskerne frem til, at
der er en kiar og utr€tydig
sammenhæng mellem bar-
nets adfærdsvanskeli ghed er
og moderens brug af mobil-
telefon under gravicliteten,
samtmens bømene ersmå.
Man fandl at disse børn
ha',.de 40 procentmere af rie

næ\.nte adfærdsvanskelig-
heder {og hvis bømene egså
selv brugtc mobiltelefon,
steg dette tal til 50 pmcent).

Mange shrdkr viser, at strå-
lingen ud over ADHD kan
medFøre bl.a. hovedpine,
indl æringwanskeli gtredea
hukommelsesbewæq ure-
gelmæssig hf erteryune og
sørmfors$rrrelser.

Ekserapelvis har man net-
op her i august publiceret et
nyt forskningsprojekq hvor
man i over to år har firlgt
over 2000 børn ogfirndet
ud af, atbrug afmobiltele-
fon fører til øget risiko for
ADHD,
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(I-A) fuld:tændig ret, ak-
kuratsom Lals Svenning
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