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Velkommen til debatt

Stråling og helse
Janne Horn Erath,
naturforvalter 

Innspill. Statens strålevern (Lars 
Klæboe) skriver med skråsikker-
het under overskriften «Stråling 
fra nettbrett ikke helsefarlig» i 
Budstikka 2. desember, og latter-
liggjør Hege Gjedebo Haug, som 
vet mer enn de fleste. 

ELEKTROMAGNETISKE FELT (EMF) 
er miljøfaktoren som har økt 
mest den siste tiden. Globalt. 

Jeg har meldt min bekymring 
på jobben, til rektor på barne-
skolen, Bærum kommune, FAU, 
Miljøpartiet de Grønne, jeg har 
klaget til Budstikka, og jeg har 
pratet med venner, kollegaer, 
naboer og familie. 

Noen blir forbløffet, men 
mange er skeptiske og luta lei 
meg. 

Felles er at de støtter seg ute-
lukkende på Statens strålevern 
(= Lars Klæboe). 

Jeg har lest mandatet til Sta-
tens strålevern. Hvorfor gjør dere 
(du) ikke jobben deres (din)? 

Her brytes Grunnlovens para-
graf 112: «Enhver har rett til et 
miljø som sikrer helsen… Bor-
gerne har rett til kunnskap... Sta-
tens myndigheter skal iverksette 
tiltak...». 

Føre var-prinsippet ligger 
implisitt i paragrafen, og følger 
også av en rekke traktater. 

Nasjonale mål i rikspolitiske 
retningslinjer for barn og plan-
legging sier at vi skal «Sikre et 
oppvekstmiljø som gir barn og 
unge trygghet mot fysiske og 
psykiske skadevirkninger». 

Dessverre er det gått helt over 
ende med føre var-prinsippet for 
elektromagnetiske felt. 

Beslutningstagerne blir vil-
ledet av mangelfulle risikovur-
deringer. «Vurdering» og 
«håndtering» blandes og sirkel-
sluttes. 

Jeg har lenge håpet på en vars-
ler fra innad i rekkene. Men det 
finnes ingen å ta av. 

Miljødirektoratet holder elek-
tromagnetiske felt på to arm-
lengders avstand. 

Hvilken uro er myndighetene 
redd for? Jo, kanskje uroen for 
politisk oppvask og budsjett-
sprekk i kommunen?

Jeg mener at det ikke lenger er 
holdbart å legge vekt på Statens 
strålevern. 

De (han) har ikke fått med seg:
n  Forskning som viser effekter 

for flere tiår siden.
n  At det har foregått et paradig-

meskifte der det ikke lenger 
er interessant med termiske 
grenseverdier, fordi virknings-
mekanismen er bevist og ligger 
i spenningsporter i cellene 
(som det er spesielt mange av i 
nerveceller).

n  At lederen av International 
Commission on Non-Ionizing 
Radiation Protection (ICNIRP) 
for mange år siden redegjorde 
for at deres termiske retnings-

linjer «are not mandatory 
prescriptions for safety. They 
are not the «last word» on 
the issue, and they are not 
defensive walls for industry or 
others». 

n  Nyere metaforskning.
n  Anbefalingen fra European 

Academy for Environmental 
Medicine (Europeam) i novem-
ber 2015.

n  At vi er del av Europarådet, 
som i 2011 ba om umiddel-
bar handling for å informere 
om potensielle helsefarer og 
redusere eksponering, særlig 
for barn og unge i skoler og 
barnehager.
De (han) informerer heller 

ikke om listen fra The Interna-
tional Agency for Research on 
Cancer (IARC) over mulig kreft-
fremkallende saker, har ikke 
tatt til seg rettens konklusjoner 
i Italia, Frankrike og Canada, og 
viser ikke til Det europeiske mil-
jøbyråets (EEA) «Late lessons 
from early warnings» etc. etc. 

Hva gjør de der inne på kon-
toret sitt? 

Statens strålevern sier gjerne 
«hold eksponeringen så lav 
som mulig», men samtidig i 
Budstikka er «vår sterke anbefa-
ling» å ikke anse nettbrett som 
helseskadelig. 

Mon tro om noen er stråleska-
det? Kognitiv kapasitet svekkes. 
Men placeboeffekten inntreffer 
kanskje? 

Eller er saken Snowden ver-
dig? Det viste seg at sterke ulov-
lige basestasjoner i Oslo ikke var 
plassert ut av russere, men av 
norsk etterretning. 

I november 2015 publiserte 
altså European Academy for 
Environmental Medicine (Euro-
peam) sine nye retningslinjer for 
elektromagnetiske felt. 

Altså en liten stund før Klæ-
boe kom på trykk i Budstikka. 
Hvorfor ikke informere folk om 
det? 

Helt sikkert ikke fordi ret-
ningslinjene ble trukket og lan-
seres på nytt i januar. Komma 
kan da skyves mange plasser. 
Ikke noe nettbrett kommer 
innenfor.

HUSK SÅ AT det ikke dreier seg 
om ett nettbrett, men et helt 
klassesett. Og husk at ruteren 
står på hele dagen, ikke bare når 
den trengs (slik som har blitt 
påbudt i fransk skole nå).

NETTBRETT: – Dessverre er det gått 
helt over ende med føre var-prinsip-
pet for elektromagnetiske felt, skri-
ver innsenderen.
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