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Mobiltelefoni giver
adfærdsvanskel i g heder
hos børn
Modsat Belgien har Danmark endnu ingen

lovgivning som har til formål at skåne børn

for elektromagnetisk stråling fra mobiltelefo-

ner. I Belgien bliver det nu forbudt at målrette

design og salg af mobiltelefoner til børn under

syv år og mobiltelefoner må ikke optræde

i ipiltil denne aldersgruppe. Desuden må

der ikke føres annoncekampagner for mo-

biltelefoner til børn under 14 år. Forhandlere

og teleselskaber skal fremover oplyse om

stiålingsniveauerne. lfølge den belgiske sund-

hedsminister Laurette Onkelinx viser interna-

tionale undersøgelser klart at mobilstråling

muligvis er kræftfremkaldende. "Hvis en risiko

eksisterer, så er beskyttelse nødvendig "

Dette udtaler hun til den belgiske avis RTBF

Læge Charlotte Bech (bestyrelsesmedlem i

'Foreningen af eloverfølsomme i Danmark',

tEHSI) fortæller:
- "Børns hjerneskal er langt tyndere end

voksnes, og det betyder at elektromagnetisk

stråling trænger længere ind i hjernevævet

I Belgien har man nu forstået, at børn er en meget udsat gruppe med

hensyn til påførte skader fra mobiltetefoni, I Danmark lukker politikere

og myndigheder stadig øinene for problemstillingen'

end hos voksne. Forskningen på området viser modstridende resul-

tater, men mange studier tyder på, at elektromagnetisk stråling kan

have en række alvorlige konsekvenser såsom adfærdsforstyrrelser,

indlæringsvanskeligheder, hukommelsesbesvær, uregelmæssig

hjerterytme, søvnforstyrrelser og svulster i hjernen"'

University of Southern california har undersøgt en gruppe af 28.745

danske børn op til syv års alderen, og man fandt, at brug af mobilte-

lefoner var relateret til flere adfærdsvanskeligheder'
(http://www.ncbi.nlm nih gov/pubmed/21 1 3B897)

Karsefrø spirer forfejlet ved siden afMan tror
det er løgn

Altid online.

Dumheden
breder sig
"Flere beviser På
at dumhed ingen
grænser har - se
dig om i byen, i

bussen, i toget....
hvordan menne-
sker bevæger sig
rundt med deres
iPad, lphone,
laptop, sender
sms'er. Omgivel-
serne (virkeligheden)
eksisierer ikke for
disse 'zombier'- som
der bliver flere af for
hver dag - og i alle
aldre".
Kalle Hellberg

Forsøgsopstilling
4800 karsefrø blev
fordelt på 12 Plastik-
tallerkener med 400 i

hver. Alle tallerkener
blev vejet 10 gange -

havde samme vægt.
Alle tallekerner fik
præcis274 gram
vand hver anden
dag. Halvdelen af
tallerkenerne blev
placeret i et værelse
med tre tændte og
kommunikerende
computere samt 2

AP (AP= "trådløst

adgangspunkt").
Halvdelen af taller-
kenerne i et værelse
uden computere og
trådløst udstYr.
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Karse uden bestråling efter 6 dage.
(Fra: Nielsen, L. et al

u n de rsøg e I se af n o nte rm i ske effe kte r
af mobilstråling

HjatleruP skole 9 B.28-02-2013 )

Karse med bestråling efter 6 dage.
(Fra: Nielsen, L et al'

u n de rs ø g e I se af no nte rm iske effe kte r

trådløst udstYr
I sidste måned var i Danmarks Radio omtalt

et forsøg - udført af 5 piger fra 9' klasse på

Hjallerup skole.
Pigerne havde fordelt karsefrø i bakker.

Halvdelen af bakkerne blev placeret i et væ-

relse uden trådløst udstyr og den anden halv-

del i et værelse med trådløst udstyr. I de to

rum var der samme temperatur og alle bakker

fik samme mængde sol og vand i 12 dage'
Karsefrøene i computerrummet klarede sig

rkke godt.

I følge Danmarks Radio sover de 5 piger efter

deres forsøg ikke mere med deres mobiltele-

foner tændt i soveværelset og de slukker for

deres comPutere.

Mit Helbred kommentar 
af mobilstråling

Elektromagnetisk stråling e4 biologisk aktivt. Hiatterup skole 9 B 28-02-2013')

Danske ,r-ndhudr111ynOilfreOer vii iXXe erkende farligheden. På Hjallerup skole har man forstået Bravo'

Danske forskere - med ihristoffer Johansen fra Kræftens Bekæmpelse i spidsen - fornægter tilsyneladende

at stråler fra mobiltelefoner, routere og babyalarmer kan have sundhedsskadelige virkninger' Som refereret i

flere numre af Mit Helbred har andre iorskere erkendt - og også påvist - skadelige virkninger af strålingerne.

se bl.a. Mit Helbred 5l2o1o, med stort tema om 'bagsiden af det trådløse samfund''

Måtte mange andre skoleelever gøre karseforsøget efter. Når videnskabsfolket ikke kan blive enige - må de

have hjælp1ra græsrødder. Skoleeleve, e, mastiue mobilbrugere; en forståelse og respekt for trådløs kom-

munikation netop hos unge - kunne redde deres fremtid' I

Mit Helbred 3,2013


