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Luften er tyk af farlige mobiltelefon stråler
Hvad forældre dog gør ved deres børn ved, at udsætte dem for store
doser af mobiltelefon stråling. Om den mulige sammenhæng mellem
ADHD og Mobil stråling.

"Smart Telefon", viser strålingsniveauet i omgivelserne

Af Lars Drudgaard

Stoler du på myndighederne?
Viby torv i den sydlige del af Aarhus. Her ligger hotel Mercur. På taget står der en hel skov
af forskellige antenner. Selv efterretningstjenestens hovedkvarter, kan ikke hamle op med
Mercur. Ved busstopstedet står Peter, fordybet i sin mobiltelefon.

”Har du hørt om sundhedsfaren ved at benytte mobiltelefoner?”
”Nej”

”Stoler du på hvad myndighederne siger om det?”
”Hvad siger myndighederne da?”

”At det ikke er helbredsskadeligt, at benytte mobiltelefoner.”
"Ja, det stoler jeg da på."

Jeg griber jeg knoglen, og ringer til lægen
"Er mobilstråling farligt?"
I den anden anden ende af knoglen, har jeg fået fat
i læge Charlotte Beck, der driver sin egen
privatklinik i Gentofte.
"Der er ikke nogen endegyldig konklusioner. Men en
ting er helt sikkert. Det er ikke bevist, at være
helbreds sikkert. Så min anbefaling som læge er, at
vi går frem efter forsigtighedsprincippet."
Charlotte Beck påpeger, at der findes to typer
undersøgelser. Dem som er sponsoreret af
mobilindustrien, og viser at mobilstråling ikke er
sundhedsskadeligt. Og så er der den uafhængige
forskning, som viser det modsatte. Som eksempel
nævner, hun en undersøgelse, der er lavet for
Kræftens Bekæmpelse, som frikender mobilstråling
for, at være kræft fremkaldende.
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Rigshospitalet, Gentofte
Amtssygehus, og i almen
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”Undersøgelsen, er blevet kritiseret, af alle, der har forstand på videnskabelig forskning,
både i Danmark og i udlandet. En stor del af de midler, der er brugt til at betale for
undersøgelsen, kommer fra teleindustrien”

Hvad gør mobilstrålingen ved os?
”Der er flere undersøgelser, som viser at, blod-hjernebarrieren, bliver mere utæt. Blodhjerne-barrieren, sørger for, at der ikke kommer giftstoffer ind i hjernen. Det er som et
filter. Når filteret bliver utæt som følge af mobilstrålingen, kan større mængder af
forurenede stoffer, eller toksiner, komme ind i hjernen, både dem kroppen selv danner,
plus dem, der kommer fra omgivelserne, gennem kosten, miljøet osv.”
På University of Southern California, har man lavet to store undersøgelser, henholdsvis i
2006 og i 2012. Begge undersøgelser var baseret på henholdsvis 13.000 og 30.000
Danske børn. Man undersøgte og påviste sammenhængen mellem, mødrenes brug af
mobiltelefon under graviditeten og frem til 7 års alderen og symptomer på adfærds
mæssige problemer hos børnene.
”De har et ADHD liggende symptom billede.”
Charlotte Beck understreger, at specielt den sidste undersøgelse, er meget solid. Hun
fortæller, at andre lande er meget længere fremme, når det gælder børns sikkerhed. Hun
nævner, at man i Belgien har forbud mod mobiltelefon reklamer, til børn under 14 år og,
at de i Frankrig har forbudt mobiltelefoner i skolerne, for børn under 12 år.
"Danmark er lang bagefter andre lande."

Er der lignende overvejelser i gang i Danmark? Findes der skoler, hvor Mobiltelefoner og
WIFI er bandlyst?
"Det tro jeg ikke i Danmark. Der er mange forældre der klager. Der er nogle forældre, der
har taget, deres børn ud af skolen.”

Navnet er Trower - Barrie Trower
Barrie Trower er pensioneret fysiker, med en fortid, som mikrobølge-våben ekspert i både
det britiske militær, og i den britiske efterretningstjeneste. Han var aktiv som agent, og
forhørte spioner om disse våben typer. I dag er han pensionist, men har stadig travlt. Med
jævne mellemrum fungere han stadig som internationalt ekspert-vidne i retsager,
vedrørende mikrobølger og mikrobølge-våben. Men frem for alt, er han stadig, en mand på
en vigtig mission. At oplyse om faren for specielt børn, når de udsættes for mobiltelefon
stråling. Gennem årene er det lykkedes ham, at få adskillige skoler til, at droppe WIFI og
mobiltelefoni.
Jeg vil vide hvor stor en dosis stråling, der skal til for, at det er farligt. Barrie Trower
fortæller, at lande som Kina og Rusland, tager befolkningens sikkerhed mere alvorligt, der
laves regulativerne, på baggrund af, hvordan strålingen påvirker organismer og celler,
mens den i det meste af den vestlige verden, er baseret på, hvor meget en person
opvarmes som følge af bestrålingen i 6 minutter.
”I realiteten er stråling et virkeligt underligt uhyre. Faktisk er en lav dosis af
mikrobølgestråling, mere farligt end en høj dosis. Grunden er, at hvis du får en høj
strålings dosis, vil din krop opdage, at den er under angreb. Dens forsvarsmekanismer vil
blive aktiveret. Du har noget som heder protein 53 i cellerne, det består af 4
sammenkoblede proteiner, som bekæmper strålingen, og forsvarer cellen. Du har noget
som heder nukleotid kerne kompleks, på cellernes yderkant, som også bekæmper
strålingen og forsvarer cellen. Så når du udsættes for en høj strålings dosis, ved din krop,
at der er fare på færd. Alle dine aktiverings mekanismer aktiveres, og kroppen kæmper.
Hvis du får en lav dosis, sniger strålingen sig ind under radaren, den sniger sig så lavt, at
kroppen ikke opdager det, og så ophobes det langsomt. Alle doser er akkumulative, for al
slags stråling.”
Jeg vil vide hvor slemt det står til i dag, og Barrie Trower illustrere det, ved at fortælle om
hvordan gammeldags radar systemer fungerer. De udsender mikrobølger, og når strålingen
rammer et objekt, reflekteres noget af den tilbage. Den stråling, som kommer tilbage kan
man opfange med en antenne, og signalet kan så sige noget om det objekt, der er
derude. De gamle radar systemer var farlige for personalet, der var flere grimme uheld,
hvor soldater blev kogt levende. I dag behøver man ikke længere udsende de farlige
mikrobølger, vores omgivelser, er så mættet af mikrobølger, at man kan nøjes med, at
måle på forandringen i signaler, og derved få et billede af hvad der bevæger sig.
Systemerne betegnes som passive radar, de går under forskellige navne. CELLDAR, f.eks.
er et system som udelukkende fungere på baggrund af GSM mobil stråling.
”Der findes ingen helbredssikre strålings niveauer.”

