
Slutsats       

Vi föräldrar måste gå samman 
och kräva att skolorna följer 
försiktighetsprincipen och bara 
har kabelbunden uppkoppling 
för barnen. Det rekommenderar 
även Europeiska Miljöbyrån, 

Europaparlamentet, Europarå-
det för mänskliga rättigheter i 
resolution 1815 (2011), Ameri-
kanska sällskapet för miljömedi-
cin, Österrikiska läkarsällskapet 
med fl era.
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Ny teknik i skolan
Infallsvinklar på hur barnen
påverkas av digitaliseringen

Den internationella varningssymbolen för ickejoniserande strålning 
används idag även som symbol för trådlösa nätverk



Vad visar erfarenheten?     

Johanna fick svår huvudvärk var-
je dag i skolan sedan man infört 
trådlös teknik. Till slut kunde 
hon inte alls gå dit. Lyckligtvis 
hittade hennes föräldrar en av de 
få skolor som inte använder nå-
got trådlöst. När Johanna hade 
gått där i ett år sa hennes pappa: 
Jag har inte hört henne säga att 
hon har haft huvudvärk på hela 
året!

En mamma berättar hur hennes 
tioåring Jonas mår sedan trådlös 
teknik installerats i hans skola: 
Han har ständig huvudvärk och 
tryck över hjärtat. Hjärtat går i 
otakt och det konstaterade också 
skolsköterskan. Han har svårt att 
få luft, han har yrsel, armar och 
ben domnar och magen funkar 
inte. Jonas är en duktig elev och 
skärper sig hela dagen i skolan. 

När han blir hämtad vid skol-
bussen är han så utmattad att 
mamma får bära honom däri-
från.

En mamma till en åttaåring: 
När Alide kom hem från skolan 
kunde hon ställa en fråga, men 
klarade inte av att vänta på svaret 
utan råkade i  panik. Vi fick stå och 
bevaka lillebror, annars fick han en 
smäll när som helst. I skolan blev 
hon osams med kamraterna för att 
hon inte orkade med vanligt um-
gänge. “Hon har sociala problem”, 
sa fröken. När familjen vistas i 
sitt torp där strålningsnivån är 
lägre märks ingenting av detta. 
Sedan man i skolan rensat i det 
trådlösa fungerar det bättre där 
också, konstaterar mamman. Nu 
går det bra. De “sociala problemen” 
är borta.

Barnen påverkas av digitaliseringen 
av skolmiljön på många sätt. Det allra 
viktigaste – som oftast glöms bort – är 
hälsoeffekterna av daglig exponering
för strålningen från den trådlösa 
tekniken.

År 2011 klassade IARC, 
WHO:s internationella can-
cerforskningsinstitut, strål-
ningen från trådlös teknik som 
möjligen cancerframkallande, 
samma klass som bl.a. bly och 
PCB.

År 2012 kom en uppdaterad 
version av Bioinitiativerappor-
ten (den första kom 2007). Där 
har 29 oberoende forskare från 
10 länder granskat forskningen 
fram till 2011, sammanlagt 
närmare 4000 studier.

Det konstaterades att bevisen 
blivit starkare för att expone-

ring för radiofrekventa fält 
(RF-fält) kan orsaka skador på 
arvsmassan, hjärncellsdöd, ökad 
produktion av fria radikaler, 
cellstress och tidigt åldrande, 
minnesförlust och inlärnings-
svårigheter, beteendestörningar 
hos barn, huvudvärk, trötthet, 
sömnstörningar, neurodegene-
rativa sjukdomar, hormonrubb-
ningar och cancer. 

Ständig exponering för RF-
fält leder alltså rimligtvis till 
negativa hälsoeffekter. Barnen 
är särskilt sårbara – och de är 
tvungna att gå i skolan…

Vad säger vetenskapen?     

Läkares erfarenheter     

Ju mer trådlöst vi får omkring 
oss, desto fler barn kan förväntas 
få huvudvärk, sömnstörningar, 
yrsel, utmattning, hjärtarytmi…

Det förutsäger de tyska läkare 
som år 2002 publicerade det så 
kallade Freiburguppropet, under-
tecknat av över 1000 läkare. 
Där beskrivs observationer som 

gjorts av ett direkt tidsmässigt 
samband mellan exponering för 
nya strålkällor och, bland andra, 
ovan nämnda symtom.

År 2012 kom ett nytt upprop 
från samma läkargrupp, Inter-
national Doctors’ Appeal, med 
ännu skarpare varningar.


