
Mobiltelefoner – vad är problemet?
Du har kanske hört talas om att det finns gränsvärden för
mobilstrålning och att man kan känna sig trygg om dessa
inte överskrids. Men gränsvärdena är inte avsedda att
skydda mot annat än akuta skador av uppvärmning. De
skyddar inte mot huvudvärk, sömnproblem, minnes- och
koncentrationsstörningar 3 – eller cancer! Inte ens TCOs
krav för märkning av mobiltelefoner gör det.
Varför? Mobiltelefoner kräver denna strålning om de ska
gå att använda.

SAR* är ett mått på den strålning som omvandlas till
värme i vår kropp. Myndigheternas gränsvärde för den
strålningen är 2 Watt per kg (W/kg). TCOs krav är 0,8
W/kg. Forskning visar att blod- hjärnbarriären öppnas
vid SAR 0,002 W/kg (se nedan). Mobilstrålning finns
överallt där mobiltelefoner fungerar. Man behöver alltså
inte använda mobiltelefon själv för att drabbas av nega-
tiva hälsoeffekter.

Mobilstrålning finns inte naturligt. Intensiteten på den
naturliga bakgrundsstrålningen är miljarddelar av den
som mobiltelefonin kräver.1

Uppfattningen att mobilstrålning eller andra radiovågor
endast kan skada genom upphettning som i en mikro-
vågsugn, ter sig särskilt befängd om man tänker på att
alla människor och djur är elektrokemiska varelser. Man
kan göra proteser som styrs av nervtrådarnas elektriska
impulser och ett EEG är en mätning av den elektriska
aktiviteten i hjärnan. Skulle man då inte påverkas av
mobilstrålningen som är ofantligt mycket starkare än våra
egna inre signaler?

Problemet med mobiltelefonin är strålningen.

Hur ljudet kommer till och från telefonen
Mobilstrålning är en sorts radiovågor och likt vanlig
radio kommer signalen från sändarantenner.
Frekvenserna ligger i det område vi kallar för mikrovågor
(hög frekvens). Förutom på alla höga master finns det
tiotusentals sändarantenner på hustak i bostadsområden
och på offentliga platser. De placeras ut helt utan efter-
tanke – radiovågor påstås ju vara ofarliga så länge de inte
bränns!

Vissa hävdar att mobilstrålningen är svagare än den som
kommer från radio och TV. Det är inte sant. I praktiken är
mobilstrålningen oftast mycket starkare där människor
vistas och bor. 3G är dessutom skadligare än GSM på
samma effekt.2, 3 Delstaten Salzburg i Österrike har ett
rekommenderat gränsvärde för 3G- strålning som är en
miljondel av det svenska!

Det finns också ett samband mellan stor mobilanvänd-
ning och sömnstörningar.6

I Bamberg, Tyskland, har läkare på eget initiativ
undersökt människor och mätt strålningens intensitet i
deras hem. Rapporten7, som omfattar 356 personer,
visar ett klart och tydligt samband mellan hälsoproblem
och strålning från mobilbasstationer och trådlösa
DECT-telefoner. Bland dem som har låg strålning i
hemmet är det några få procent som lider av sömn-
störningar. Bland dem som har en hög, för en storstad
”normal” nivå, är det nästan 60 procent!

Cancer
Mobilstrålning skadar DNA och stör processer som
reglerar cellernas funktion.9, 10 Det sker redan på nivåer
som vi utsätts för dagligen. I klarspråk betyder det risk
för cancer. Det anses bevisat att strålningen ökar risken
för ”godartad” tumör på hörselnerven.11 En olycka
kommer sällan ensam.

När det gäller dem som bor granne med mobilbas-
stationer (och de är många!) är statistiken förkrossande.
Risken att insjukna mångdubblas inom en radie av
några hundra meter från en mobilbasstation.12, 13 Detta
trots att de varit i drift i högst tio år, vilket tyder på
kraftigt cancerogen verkan. Samstämmigheten mellan
provrörsforskning och statistik från verkligheten är
skrämmande. Att förneka det är lika verklighetsfräm-
mande som att förneka växthuseffekten.

Hjärnskador
Mobilstrålning orsakar permanenta hjärnskador – i alla
fall om man är född till råtta. Nervcellsdöd har observe-
rats från nivåer motsvarande 180 meters avstånd till
mobilmast.14

Kanske allvarligast av allt är att strålningen påverkar
blod-hjärnbarriären, som utgör ett viktigt skydd för
hjärnan. Blod-hjärnbarriären blir genomsläpplig och
giftiga ämnen tränger in i hjärnan och orsakar i
förlängningen neurodegenerativa sjukdomar som
Alzheimers. Det är ett faktum att demenssjukdomar
kryper allt längre ned i åldrarna.17 Resultaten angående
blodhjärnbarriären är kända sedan 70-talet.16

Låga stråldoser kan också orsaka migrän och epilepsi
genom bildandet av mikroödem.18

* Specific Absorption Rate. Mäts i Watt per kg kroppsvävnad.
** En typ av pulser skapas av de tidluckor som behövs för att flera
samtal ska kunna pågå samtidigt på samma kanal.

När man pratar i telefonen och trycker den mot örat penetre-
ras hjärnan av strålningen. Telefonen har ju också en sändar-
antenn.

Känn pulsen
Förutom den höga bärvågsfrekvensen (t ex 1,8 GHz), inne-
håller mobilstrålningen diverse lågfrekventa komponenter, så
kallade pulser**. Dessa pulsningsfrekvenser ligger inom det
för hjärnan känsliga området 0-300 Hz (svängningar per
sekund). Om bärvågen är en sågklinga, är pulserna dess
tänder. Levande varelser är mycket mer känsliga för pulsade
radiovågor än för gammal hederlig analog radio, TV och
telefoni.

Mikrovågssyndromet
Kan tusen tyska läkare ha fel? Hösten 2002 gick 60 tyska
läkare ut med ett dokument som kom att kallas Freiburgupp-
ropet (Freiburger Apell).8 Det fick så småningom över tusen
läkares underskrifter. Där fastslås att de har sett en dramatisk
ökning av vissa kroniska besvär och sjukdomar. De ser en
tydlig koppling i tid och rum till:

•Installation av en mobilsändare i patientens närmiljö
•Intensiv användning av mobiltelefon
•Installation av en trådlös DECT-telefon i hemmet eller
närmiljön

Besvären i fråga är så vanliga bland människor som är
exponerade för mikrovågsstrålning att de har fått ett namn –
mikrovågssyndromet. Besvären är bland annat inlärnings-,
koncentrations- och beteendestörningar hos barn, t.ex.
hyperaktivitet, blodtrycksförändringar som blivit allt svårare
att behandla med medicin, hjärtrytmstörningar, huvudvärk
och migrän, kronisk utmattning, oro, öronsus/tinnitus,
infektionsbenägenhet och nerv- och mjukdelssmärtor med
svårtolkade orsaker med mera.

Sömnlöshet
Känner du någon som har haft svårt att sova på sistone?
Sömnproblem har ökat lavinartat på senare år.4 Sömnproblem
är ett av de vanligaste symtomen som människor i hela
världen vittnar om i samband med mobilstrålning. Strål-
ningen påverkar sömnhormonet melatonin negativt. Hjärnans
elektriska aktivitet förändras också så att sömnstrukturen
kommer att likna den man finner hos äldre människor.5 Det
innebär bland annat betydligt mindre av den viktiga REM-
sömnen (Rapid Eye Movement, drömsömn).
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Att prata i fordon
Många tycker att det är ett bra tillfälle att ringa samtal
när man sitter på ett tåg eller en buss och ändå inte
har något bättre för sig. Det är olyckligt. Radiovågor
har svårt att komma ut ur en metallkupé, vilket gör att
telefonen sänder på maxeffekt. När man reser kollek-
tivt kan man utsättas för stora doser från andras
telefoner. I Japans tunnelbana har man mätt upp
nivåer över (det skyhöga) gränsvärdet, alltså hundra-
tals gånger högre än de nivåer som fick professor
Salfords råtthjärnor15 att likna prickig korv.

Inte vetenskapligt bevisat?
Om man är kritisk till det trådlösa mikrovågs-
samhället och tror att det kan skada vår hälsa, får man
ofta höra att det saknas bevis som styrker dessa
påståenden. Vi hoppas att vi har förmedlat att så inte
är fallet.

Vad är ett vetenskapligt bevis? Därom tvistar de
lärde. En sak är dock säker – det är inget som behövs
för att sluta dygnetruntexponera en hel befolkning för
något som uppenbarligen är skadligt.

Om två barn dör av att sätta likadana leksaker i
halsen, startar man då en utredning om huruvida det
verkligen inte var slumpen som orsakade det hela?
Nej, man drar omedelbart in produkten från markna-
den!

Om åtta personer i trakten kring en mobilmast
drabbas av ovanlig cancer13 – vad gör man då?

Bevis är något man kräver i en domstol innan man
dömer någon till fängelse. När ett miljöhot ska
bedömas gäller omvänd bevisbörda.20 Kritiker säger
att det är omöjligt att bevisa någontings ofarlighet.
Javisst, men i praktiken handlar det om att gå till
botten med de otaliga erfarenheter och vetenskapliga
resultat som redan finns. Vågar vi det?

Läs mer på internet
http://www.vagbrytaren.org
(vi rekommenderar särskilt artiklarna i
medlemsbladen)
http://www.kampanjenmot3g.org/

Telefon till Vågbrytaren
0590-510 25
08-550 163 52 Mobilantenn på hustak

vän eller
fiende?
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mot elsmog – hälsovådlig elektromagnetisk strålning
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