
                       Trådlös teknik skadar alla – barnen mest! 
 
 
Europarådet rekommenderar nu förbud för mobiler och trådlösa nätverk i skolor. Att barn inte förstår allvaret med skaderisk av 
elektromagnetisk strålning är förståeligt, men att föräldrar och skolpersonal verkar helt oinformerade och okunniga i ämnet är 
skrämmande. Detta kan vi tacka våra myndigheter för, som år efter år har gjort allt för att dölja dessa risker, liksom media som 
refuserar det mesta i detta ämne, till stor glädje för telekomindustrin!  
 
Den trådlösa tekniken breder ut sig med nya produkter nästan dagligen, allt ska vara trådlöst, detta utan att någon 
konsekvensanalys görs. Med trådlöst menas radiofrekvent överföring av information i någon form, såsom mobiltelefoni, trådlösa 
nätverk för datorer, trådlös ”hemmatelefon” o s v. 
 
Vi är inte byggda för att utsättas för sådan kompakt ”strålningsdimma” av radiovågor med komplext frekvensinnehåll, vars 
strålningsnivåer kan ligga flera hundratals miljarder gånger starkare än den nivå vi har anpassats till genom årtusendena, den s k 
naturliga bakgrundsstrålningen. Den trådlösa teknikens strålning med dess mycket komplicerade frekvensinnehåll krockar med allt 
levandes kemisk-elektriska system. Vår autonoma del av hjärnan blir konfunderad av de komplexa signaler, som utifrån 
kommande strålning ger upphov till i våra nervbanor och hjärnan, vars huvuduppgift är att hålla kroppen frisk, blir allvarligt störd. 
Resultatet blir därefter, vi ser det i allt fler ”oförklarliga” sjukdomar som går allt längre ner i åldrarna, barnen är de mest utsatta.  
 
Faktum är att det i dag finns åttio olika former av immunsystemsrubbningar, vilka inte fanns för tjugofem år sedan, då vi på allvar 
började ”mikra” oss själva och vår omgivning. Det finns forskning som visar att den strålningsdimma vi i dag har runt omkring oss 
mycket väl kan ha del i ett antal olika ”moderna” sjukdomar såsom ADHD, kronisk trötthetssyndrom, Alzheimers, allergier, hjärt-
sjukdomar, slaganfall, diabetes, sömnlöshet, depression, sterilitet, leukemi, bröstcancer, hjärntumörer, missfall, missbildningar och 
ett antal andra sjukdomstillstånd – för att inte nämna elöverkänslighet. Ett annat sätt att se vad som händer är att kontrollera 
ökningskurvan över utskrivning av psykofarmaka, den följer precis ökningen av trådlös teknik, allmänheten verkar må ”pyton, i 
synnerhet unga tjejer! 
 
Det är inte ovanligt att mobilmaster hamnar på eller nära skolor och daghem, vilket innebär höga strålningsvärden där barn 
befinner sig. Detta är bra, hävdar operatörerna, eftersom barnens mobiler då sänder med lägre effekt. Men att barnen bestrålas 
starkt och kontinuerligt från dessa basstationer nämner man inte. I skolor bygger man ut trådlösa nätverk för att bl a kunna ”surfa” 
på Internet, tekniken kallas Wi-Fi. De senaste alarmerande rapporterna handlar om att forskningen kan se ett klart samband mellan 
mobiltelefoni och trådlöst Internet (Wi-Fi) och en allt mer ökande autism. De senaste åren har autism ökat med 6000 procent! 1 av 
100 födda i USA får nu diagnosen autism, jämfört med 1 av 10 000 för 30 år sedan, enligt forskaren Dr Carlo i en USA-studie, hur 
ser det ut här?  
 
I USA, England och Tyskland vill makthavare förbjuda barn att använda s k laptop-datorer med inbyggd Wi-Fi, tyska regeringen 
vill totalförbjuda trådlösa telefoner (DECT) och i flera nationer råder man barn under 16 år att aldrig använda mobiltelefoner, 
hälsorisken med dessa produkter är alarmerande! Debatten går hög i många nationer – men i Sverige råder tystnad! 
 
Var finns alla läkare och lärare som borde ha sett och förstått vad tekniken ställer till med? Var finns miljörörelsens folk i denna 
sak? Finns ett miljöparti värt namnet, varför reagerar de inte? Var finns ”grävande” journalister som i detta ämne kan gå till dukat 
bord, det är bara att ta för sig av all information, varför är de så tysta? 
 
”Ännu saknas det slutliga beviset på att strålning från mobiler och andra elektromagnetiska fält är hälsovådligt”, kan vi läsa i 
tidningsartiklar, varifrån kommer denna mycket ofta upprepade lögn? Jo, från telekomindustrin och dess ekonomiska intressenter! 
Hur ska ett slutligt bevis se ut? Räcker det inte med de nu ca 2000 forskarrapporterna som påvisar skador av strålningen? I de 
undersökningar som gjorts hittills har man konstaterat att mellan 3-13% av befolkningen är skadade av trådlös teknik, det innebär 
att minst 200 miljoner människor på vår Jord nu är skadade, mer eller mindre, räcker inte det som bevis? 
 
Av alla hittills gjorda forskarrapporter om hälsorisker med den trådlösa tekniken visar ca 65% att trådlös teknik skadar, mer eller 
mindre, allt från omedelbara sömnproblem och huvudvärk till hjärntumörer efter 10 års mobilpladder. Ca 15% visar att inga risker 
finns, dessa 15% är nästan uteslutande av telekomindustrin betald forskning. Övriga rapporter visar varken eller.  
Här finner du en av dessa sammanställningar av rapporter: http://powerwatch.org.uk/science/studies.asp . Våra myndigheter har 
valt att bara belysa några av de rapporter inom de 15% som inte visar på några risker, hur kan det komma sig?  
 
Du förälder och lärare, sök information själv och du ska finna att det inte är ansvarsfullt att låta de ekonomiska intressenterna 
bestämma den trådlösa teknikens utbyggnad, de är inte kapabla att förstå hur allvarliga riskerna är med denna teknik. Om de så 
vore skulle inte utbyggnaden av den trådlösa tekniken kunnat ske i sådan omfattning som nu sker. För det kan väl inte vara så att 
de ekonomiska intressenterna förstår allvaret med strålningsriskerna, men ändå väljer att strunta i allt levandes väl och ve för att de 
anser att pengar är det viktigaste? Jag vill inte tro det!                            
 
I en del av de få artiklar och insändare om strålning och hälsorisker du kan finna så förekommer det kommentarer, dessa är ofta av 
det slaget att de förlöjligar och förringar det skrivna. Även om en del töntiga kommentarer kommer från helt okunniga i ämnet, så 
påstår jag att många av dessa är skrivna av ett litet fåtal skribenter (lobbyister) som jobbar för telekomindustrin, efter flera års 
kartläggning av dessa kommentarer känner man igen mönstret. Deras syfte är att lura den oinformerade allmänheten att det skrivna 
är nonsens och inget att bry sig om och det sker med hjälp av lögnaktiga påståenden och ofta påhopp på artikelförfattaren, allt för 
att uppnå sina syften. Var vaksam för sådan ”information”, låt dig inte luras! 
 
Kalle Hellberg Vd Maxicom AB       2011-06-10                                                                                                           VÄND! 
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           VÅR ”STRÅLANDE” TILLVARO!  
 
Allt levande på vår Jord har genom årtusendena anpassats till det vi kallar för naturlig miljö (med grundförutsättningar som ren 
luft att andas, rent vatten att dricka, rena jordar att odla i o s v). Eftersom människans nyttjande av Jordens resurser medför avfall 
som ofta numera består av artfrämmande komponenter (gifter i form av kemikalier, tillsatser i mat, avgaser mm), så vet vi att vårt 
moderna leverne kan orsaka allvarlig negativ påverkan på vår hälsa, vilket sjukstatistiken tydligt påvisar.  
 
Elektromagnetisk strålning i vår miljö förekommer både naturligt och av människan tillverkad.  
För strålning i det vi kallar radiofrekvensspektret, innefattande även mikrovågsområdet, så gäller för allt levande det vi kallar den 
naturliga bakgrundsstrålningen, som i huvudsak kommer från solen, som hälsoriskgräns (se bild, som visar solstrålningen en 
vacker dag). Solens strålningsnivå i radiofrekvensspektret ligger normalt i området ca 0,1 pikowatt till 100 nanowatt per 
kvadratmeter i strålningstäthet  (0,1 pW/m2 – 0,1 µW/m2), och variationen orsakas bland annat av solstormar mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Människan har inte något organ eller kroppsfunktion som kan känna strålning i radiofrekvensspektret, om den inte är så extremt 
stark att den bränner oss. Orsaken till detta är att det naturligt aldrig kan uppstå så stark strålning i det frekvensområdet, vi ska inte 
behöva något varningssystem. Men människan kan aldrig finna sig i bara vad naturen har skapat, så därför används nu detta 
frekvensområde, med mycket stark elektromagnetisk strålning, som bärare av den trådlösa teknikens information. 
 
För den av människan tillverkade elektromagnetiska strålningen som avges från trådlösa tekniker finns heller inget framtaget 
gränsvärde. De referensvärden som strålsäkerhetsmyndigheten hänvisar till är enbart satt utifrån risken att vi inte ska bli kokta av 
strålningen (med god marginal), vilket passar telekomindustrin och operatörer utmärkt, för att trådlösa system ska få fortsätta att 
byggas ut (nu med 4G), men dessa referensvärden har ingenting med biologisk skaderisk för levande varelser att göra.  
 
Dessa referensvärden ligger hundratusentals till hundratals miljarder gånger högre än den naturliga bakgrundsstrålningen (jo, du 
läste rätt, miljarder gånger)! Självklart påverkar det allt levande negativt, eftersom vi inte är anpassade för detta, och påverkan kan 
för människan yttra sig i nästan vilken form som helst, från huvudvärk, sömnproblem, trötthet, oro, ångest, retlighet, glömska, 
öronsus, blodtryckshöjning, synrubbningar, näsblödning mm, till på sikt även hjärntumör. Den trådlösa tekniken är därför inne i en 
total återvändsgränd, men det kommer att ta lång tid innan det blir självklart för alla.  
 
Enligt bl a forskare i Lund (Salfordgruppen) så är troligen en miljon svenskar nu skadade av den trådlösa tekniken, men de flesta 
förstår inte varför de mår dåligt. Ca 5 miljoner svenskar har nu t ex sömnproblem, ca 900 000 intager varje kväll receptbelagda 
sömnmedel! Så frågan blir, hur många skadade ska vi tillåta innan vi drar i bromsen? 
 
Vad ska vi då göra för att ”gå åt rätt håll”? (Vi kommer aldrig att få myndigheter att ta första steget för att minska på problemet, 
därtill är de ekonomiska krafterna för starka). Vi måste drastiskt minska på strålningsnivån, både för oss själva och för den totala 
miljön! Här följer några goda råd: Börja med att ta bort allt trådlöst i hemmen och på arbetsplatsen, det mesta kan ersättas med 
trådbundet (skrota även den skadliga mikrovågsugnen). Bearbeta skolorna för ett totalförbud av trådlös teknik, barnen är de som är 
känsligast för strålning! Använd aldrig mobiltelefon där du inte behöver, absolut inte där det finns fast telefoni. Barn under 16 år 
ska aldrig någonsin använda en mobil eller DECT trådlös telefon, ej heller havande kvinnor eller sjuka äldre. Tala aldrig i mobilen 
i ett fordon (tåg, buss, bil…)! Håll aldrig mobilen direkt mot örat vid samtal, använd högtalarfunktion eller handsfree och håll 
samtidigt ut mobilen från kroppen. Använd aldrig en Bluetooth som sätts direkt på örat! Minska ner samtalstiden i mobilen till max 
3 minuter och därefter minst 15 minuters paus innan nästa ev samtal. Tala aldrig i mobilen i folksamlingar, du skadar då även 
andra! Kräv totalförbud mot mobilanvändning på alla platser där det är rökförbud, till att börja med!  
 
Utbyggnaden av trådlös teknik kommer bara att fortsätta om vi alla bara ”hänger med” och tar till oss dessa tekniker. Vi kan ”sätta 
käppar i hjulet” för denna utbyggnad, till gagn för vår egen hälsa och för kommande generationers, men det förutsätter att vi 
förstår att nuvarande utbyggnad är en direkt väg till ohälsa och kanske död, det är kunskap om detta jag vill sprida, orsakat främst 
av att myndigheterna inte tar sitt ansvar!  
 
Kalle Hellberg, vd Maxicom AB                                                                                                             www.maxicom.se  


