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Lena Sommestad, miljöminister:
“Särskilt för de omdiskuterade 3G-
masterna finns inte någon anledning 
till oro eftersom forskningen vad gäller 
dessa är så tydlig.”
Miljömagasinet 20 augusti 2004

Anders Ahlbom, Institutet för Miljömedicin, 
Karolinska Institutet (KI):
“Det råder en magnifik överens-
stämmelse bland forskare om att 
det inte finns några hälsorisker med 
mobiltelefoni.”
Riksdagens utfrågning om mobil-
strålning 2 februari 2004

Lars Mjönes, SSI
(Statens Strålskyddsinstitut):
“Problemet är att det är omöjligt att 
bevisa att något är ofarligt, inte ens 
hallonsaft”
Falukuriren 13 mars 2003

SSI:
“Strålningen minskar ju fler antenner 
som byggs.”
Dagens Industri 4 april 2003

Reigun Tune Hedström, Kommunförbundet*:

DN 12 mars 2003

SANT

Det finns en enda studie om 3G-strålning, 
den holländska TNO-studien. Den är mycket 
tydlig. Försökspersonerna fick obehagliga 
hälsosymtom. De blev illamående, fick 
yrsel, krypningskänslor, andnöd med mera. 
Problemen kom efter 15-20 minuters 
bestrålning 3770 gånger under SSI:s 
gränsvärde.

Anders Ahlbom är själv ett lysande 
exempel på motsatsen. Hans forskargrupp 
på KI redovisade 2004 en studie som 
visar fyra gångers ökad risk att få tumör 
på hörselnerven när man använder 
mobiltelefon. Studien gav samma resultat 

som en annan svensk studie två 
år tidigare.

Inom EU förstår man skillnaden 
mellan mikrovågor och hallonsaft 

för där har man satsat över 30 miljoner 
kronor för att undersöka mikrovågornas 
farlighet. 

Clas Tegenfeldt, BEMI, el- och mätexpert:
“För varje ny sändare ökar den totala energin 
som sänds ut och exponeringen ökas. Det är 
så enkelt att till och med SSI borde begripa 
det”
Miljömagasinet 9 juli 2004

Uppblåst groda.

Vi genomlyser 
grodorna och 
ser vad som 
finns inuti!

POFF !

Grodorna lever vidare. 
De klättrar omkring och 
dyker sedan upp där man 
minst av allt vill ha dem: 
hos politiker och andra 
beslutsfattare. De förstår 
inte varifrån grodorna 
kommer.

* Kommunförbundet är en organisation som ska stödja kommunerna, ungefär som deras fackförening

Vi inte bara genomlyser grodor, 
vi spräcker ballonger också!

“Det kan vara en ballong
som hänger i masten, det spelar

ingen roll.”

Grodor och svar

Lågupplöst version


