PRESSEMELDING
INNBYGGERINITIATIV ELEKTROMAGNETISK STRÅLING, STAVANGER
Folkets Strålevern ber om støtte fra innbyggerne i Stavanger kommune til
følgende innbyggerinitiativ:
Kommunen må handle i samsvar med sitt
eget vedtak i sak 125/10 om en føre-varholdning ved regulering av bruk av trådløs
teknologi i kommunen.
Bakgrunn
Innbyggerinitiativet er knyttet til kommunens
eget vedtak om en føre-var-holdning. Videre
er bakgrunnen for innbyggerinitiativet
knyttet til at Verdens helseorganisasjon
(WHO) har klassifisert denne type trådløs
teknologi som mulig kreftfremkallende. I
Europarådets anbefalinger av 27. mai 2011
konkluderes det med at høyfrekvente bølger
som brukes i radar, telekommunikasjon og
mobiltelefoni, har mer eller mindre
potensielt skadelige, ikke-termiske biologiske
virkninger på planter, insekter og dyr, så vel
som på menneskekroppen. Dette gjelder for
nivåer lang under de offisielle grenseverdiene
som er fastsatt av Statens strålevern.

Hva er Folkets Strålevern?

Folkets Strålevern arbeider for å
formidle korrekt informasjon om
elektromagnetisk stråling, og om hvilke
negative konsekvenser denne type
stråling kan ha for folkehelsen.

Ettersom staten per i dag ikke formidler
informasjon til Norges befolkning om
dokumentert helsefare som er forbundet
med eksponering for slik stråling, tar
Folkets strålevern ansvar i denne
saken: Vi arbeider for å formidle korrekt
informasjon slik at folk kan ta
beslutninger på rasjonelt grunnlag når
det gjelder eksponering for stråling og
bruk av trådløse innretninger.

Med utgangspunkt i fagfellevurderte
forskningsrapporter mener vi at de
grenseverdiene som eksisterer i Norge i
dag, er altfor høye, og vår fremste
ambisjon er å arbeide for at de
reduseres til et akseptabelt nivå.

Det er et betydelig problem for
befolkningen at den kunnskapen som er
formidlet i forskningsrapporter, ennå
ikke reflekteres i norske lover og
forskrifter. Folkets Strålevern ser derfor
et stort behov for å informere politikere
og oppfordre til endringer av lover og
forskrifter, slik at mennesker ikke skal
utsettes for skadelige nivåer av
elektromagnetisk stråling.

Forslag som ønskes behandlet av Stavanger
kommune
Basert på den kunnskap og forskning som nå
foreligger, vil vi be Stavanger kommune om å
ta et større ansvar for strålingen fra den
trådløse teknologien som Stavanger
kommunes innbyggere utsettes for. Folkets Strålevern har merket seg
forskningsresultater som antyder at barn og unge er spesielt sårbare overfor

skadelige virkninger av denne type stråling. Dette gjelder blant annet risiko for
utvikling av alvorlige sykdommer som kreft. Dessuten viser flere nyere studier
sammenheng mellom elektromagnetisk stråling og atferdsproblemer hos barn,
både autisme og ADHD-liknende tilstander. I innbyggerinitiativet utarbeidet av
Folkets Strålevern bes derfor Stavanger kommune om å ta aksjon for å
minimere denne type stråling i skoler og barnehager. Videre bes det om at
kommunen i større grad respekterer føre-var-prinsippet, slik kommunen
allerede har fattet vedtak om. Dette innebærer å revidere de nåværende
grenseverdiene i kommunen. Folkets Strålevern hevder at det å vente på enda
mer vitenskapelig og klinisk evidens kan føre til meget høye helsekostnader og
økonomiske kostnader, slik som var tilfellet med asbest, blyholdig bensin og
tobakk.
Før innbyggerinitiativet kan leveres til kommunen, trenger Folkets Strålevern
underskrifter fra minst 300 personer bosatt i Stavanger kommune. Vi
oppfordrer innbyggere til å vise sin støtte ved å skrive under på innbyggerinitiativet. Det vil bli lagt ut lister på utvalgte steder i Stavanger der folk kan
komme innom og skrive under med navn og bostedsadresse. Disse stedene er
blant annet:
•
•
•
•
•

Food Story, cafe i Stavanger sentrum
Body shop i Stavanger sentrum, Østervåg
Birger Vormestrand, Malerbutikk, Stavanger Sentrum, Østervåg
Ullandhaug økologiske gård, butikk på Ullandhaug
Ullandhaug økologiske gård, butikk i Verksgata, Stavanger Sentrum

Du finner mer informasjon om temaet på www.stralevern.org
For ytterligere informasjon kan følgende personer kontaktes:
Thomas J. Middelthon
Styreleder i Folkets Strålevern, leder av Folkets strålevern avd. Stavanger
Sms 901 34 575
Tlf 51 56 56 59
thomas@stralevern.org

Sissel Halmøy
Generalsekretær Folkets Strålevern
Tlf 66 90 49 22

sissel@stralevern.org

