
Har du tänkt på att den snabbaste och mest dramatiska
förändringen av vår livsmiljö är den ofattbart stora ökningen
av elektromagnetisk strålning, s k elsmog?
Den kommer bland annat från mobiltelefonin, DECT-telefoner,
allehanda elektronikprylar, radar, trådlösa bredband och
nätverk.

Har du tänkt på att vi är bioelektriska varelser, endast
anpassade till jordens naturliga elektromagnetiska fält?

Har du funderat över hur den våldsamma ökningen av
elsmog påverkar vår hälsa och allt annat levande?

Har du tänkt på att det finns ett tidsmässigt samband mellan
den ökande ohälsan i världen och utbyggnaden av nya
elsmogsalstrande trådlösa kommunikationssystem?

Du

vågar
som

bry dig
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1. Syftet med arbetet är att skapa en stark allmän opinion för att hejda den  ga-
lopperande ökningen av elsmogen – den största och mest okända miljöfrågan.

Vi kräver att all teknikframkallad elektromagnetisk strålning ska anpassas till
nivåer som inte medför skada eller olägenhet för människor eller för miljön
som helhet.

2. Vi vill verka för att det ska bli ett slut på mörkläggningen och förvanskningen
av den forskning som görs inom detta område. En kraftfull och välinformerad
allmän opinion kan kräva att av industrin oberoende forskare får anslag för att
följa upp indikerade och påvisade samband mellan elektromagnetisk strålning
och den tilltagande ohälsan – och oroande miljöfenomen, som exempelvis
fågeldöden.

3. Vi kräver att det ges resurser till obunden utvärdering och spridning av existe-
rande forskning och nödvändig ny forskning på hälsoeffekterna av all strå-
lande teknik. Detta måste ske innan tekniken exploateras ytterligare kommersi-
ellt.

Vi kräver att försiktighetsprincipen och miljöbalken som helhet ska tillämpas på
elektromagnetisk strålning.

Vi värnar också om alla andra regler och konventioner som skapats för att
skydda allt levande. Det måste bli ett slut på att myndigheterna helt åsidosätter
gällande lagar och förordningar för att gynna kommersiella intressen.

4. Vi vill verka för att Strålsäkerhetsmyndigheten av en upplyst allmän opinion
tvingas att börja sköta sin uppgift, att skydda medborgarna mot ohälsosam
strålning, i stället för att fungera som mobilindustrins marknadsförare och be-
skyddare.

Vi vill få till stånd en öppen granskning av alla myndigheters ansvar och age-
rande i denna fråga, och även regeringens.

5. Vi vill verka för att alla som lidit skada av elektromagnetisk strålning ska ha rätt
att utkräva ekonomiskt ansvarstagande från myndigheter och kommersiella ak-
törer.

6. Vi vill verka för att de som redan skadats av elsmogen ska erbjudas möjlighet
att leva människovärdiga liv i vårt samhälle.
 

Vi vill förhindra att fler människor, nu och i kommande generationer, drabbas
av ohälsa, får sina liv ödelagda och tvingas lämna sina hem. .



Som miljömedveten person/organisation är du säkert på
det klara med hur det går till när storföretagen styr forsk-
ningen – kemikalieföretag, läkemedelsföretag, tobaksindustrin,
ädelmetallföretag ...
Detta vet du. Du vet också hur dessa starka ekonomiska
intressen manipulerar myndigheter och beslutsfattande organ
över hela världen.

Har du tänkt på att samma sak gäller telekomindustrin,
men i ännu högre grad eftersom det handlar om mer pengar?

Har du frågat dig varför utmärkta och framstående
forskare helt plötsligt utmålas som undermåliga och icke
trovärdiga, när de presenterar obekväma forskningsfynd om
elektromagnetiska fält och mobilstrålning?

Har du noterat att antalet personer som blir helt handi-
kappade av elektromagnetisk strålning har ökat över hela
världen? Alla slags människor i alla åldrar!

Har du tänkt på att det faktiskt kan ligga starka
ekonomiska maktfaktorer bakom förnekandet av dessa
människors plågsamma situation?

Har du tänkt på att det inte är omöjligt att alla dessa
elsmogens rättslösa offer visar vart vi alla är på väg?

Visste du att det finns ett gediget vetenskapligt underlag för
tanken att elsmogen är vår tids mest akuta miljökatastrof?

Visste du att den kunskapen är tillgänglig för vem som helst
som bryr sig tillräckligt för att leta lite?

Vill du och/eller din organisation vara med och söka och
sprida kunskap om vår tids bokstavligen mest brännande
fråga?

Vågar du och/eller din organisation ifrågasätta och vara
obekväma?

FÖR MER KAMPANJINFORMATION:

Tel. 0523-520 52, 0471-413 80, 0176-480 25, 0143-108 42
Kampanjbidrag: Pg 33 02 18-9, skriv “Kampanjbidrag“ på avin.

Vågbrytaren riks tel: 0590-510 25, 08-550 163 52

info@vagbrytaren.org     –    www.vagbrytaren.org

Kom med i RIKSKAMPANJEN MOT ELSMOG – ett nätverk
av grupper och enskilda individer som vågar bry sig och som
tar elsmogsproblemet på allvar!

Initiativet till Rikskampanjen togs av Vågbrytaren,
Riksföreningen mot hälsovådlig elektromagnetisk strålning. Ett
tiotal miljöengagerade grupper har hittills anslutit sig och vi vill
bli fler.

För att utbyta idéer och inspirera varandra träffas vi ett par
gånger om året på olika platser i landet. Samarbetar gör vi
oavbrutet.

Den gemensamma utgångspunkten för vårt arbete är
plattformen på nästa sida.


