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Utfordringene med digitaliseringen 
- en bekymringsmelding og varsel til Statsminister og Regjeringen 
 
Vi har med interesse lest din kronikk under «meninger» i DN lørdag 14. desember om utfordringene 
med digitaliseringen. Vi er ganske enige med deg i at digitalisering gir et hav av muligheter. Samtidig 
som det er svært viktig å være klar over at der også er utfordringer. Vi skriver til deg og Regjeringen 
for å varsle om et sett med utfordringer som det ikke ser ut for at dere per i dag håndterer på 
forsvarlig vis. 

Digitale og trådløse teknologier er nå en del av hverdagen og en viktig del av samfunnets 
infrastruktur. «Fremtiden er trådløs». Stadig mer kommunikasjon og overføring av informasjon skjer 
via trådløs-teknologier basert på pulserte mikrobølger. Det «neste store» nå er innføring av 5G 
mobilteknologi. Du som statsminister og resten av Regjeringen bidrar aktivt til å legge til rette for 
snarlig innføring av 5G. 5G er ikke testet og godkjent som en «trygg» teknologi. Mobilbransjen 
bekrefter selv situasjonen i denne senatshøringen i USA i fjor:  

https://ehtrust.org/health-effects-of-5g-wireless-technology-confirmed-at-us-senate-hearing-after-
senator-blumenthal-questions-industry/  

På samme måte som det tidlig på 1960-tall fantes «ugjendrivelig vitenskapelig dokumentasjon» for 
tobakkens skadelige effekter finnes det i dag flere tusen vitenskapelige rapporter som forteller oss at 
pulserte mikrobølger, slike som brukes til mobil, Wi-Fi, Bluetooth, «smarte» strømmålere osv har 
alvorlige biologiske skadevirkninger som i mange tilfeller kan skade både mennesker og miljøet rundt 
oss. Studiene viser blant annet alvorlig DNA-skade, ødelagte sædceller, lekkasje i blod/hjerne- 
barrieren, forstyrret hjerterytme, cellestress, oksidativt stress o.a. Disse effektene kan i neste 
omgang forårsake for eksempel hodepine, konsentrasjonsproblemer, søvnløshet, depresjon, 
utmattelse og kreft. I nyttårstalen din tok du opp tema med sterkt økende forekomst psykiske 
problemer hos unge mennesker, og du sa at vi ikke vet noe om årsaken. Faktum er at stråling fra 
trådløs teknologi kan gi nettopp slike symptomer. Og det er godt kjent i de rette fagmiljøer. 

Frank Clegg er tidligere direktør for Microsoft i Canada. Han er teknologi-optimist, men samtidig 
meget bekymret for skadelige effekter fra trådløs teknologi: 

https://www.youtube.com/watch?v=xSP2exnmJXg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2sZdZb8u3Q_Hf-
goj9gB_rewP6pLhAERd_H8HvSHUnsenzWqxtp8FMFJE  

Fremstående fagmiljøer er stadig klarere i sine advarsler og informasjon om at pulserte mikrobølger 
brukt til trådløs teknologi er skadelig. Denne artikkelen fra Scientific American har et klart budskap. 
Professor Joel M. Moscowitz fra Berkeley innleder sin artikkel slik: 



«Since much of our research is publicly-funded, we believe it is our ethical responsibility to 
inform the public about what the peer-reviewed scientific literature tells us about the health 
risks from wireless radiation.” Her er lenke til artikkelen: 

https://blogs.scientificamerican.com/observations/we-have-no-reason-to-believe-5g-is-
safe/?fbclid=IwAR1M6eBkNQXJzAdyBVmMaVGrYFIKpFaEh7OVrNG8OKMP1lyQMzMok0mRxvE  

I rekken av nyere artikler og klare advarsler om skadelige effekter finner vi også denne artikkelen 
publisert i The Lancet: 

https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext  

5G Space appeal er et eksempel på en advarsel/appell for å stoppe 5G. Den er skrevet under av mer 
enn 200 forskere.  

https://www.5gspaceappeal.org/  

Utvidet bruk av trådløse teknologier skjer til tross for omfattende advarsler fra fagmiljøer.  
Samfunnet er i ferd med å gjenta den type «tabber» vi har sett for tobakk, asbest, DDT, PCB med 
mer. Vi er vitne til nok en sørgelig «systemsvikt». Vi er mange som undres og fortviler over hvordan 
norske myndigheter forholder seg til strålesaken. Stråleskandalen kan bli betydelig større enn NAV-
skandalen som du tok opp i nyttårstalen din.  

Etter å ha arbeidet med strålesaken i mange år, skriver vi nå til deg med en innstendig oppfordring 
om å bidra til å få satt strålesaken på dagsorden i Regjeringen. I første omgang er det av største 
viktighet at Regjeringen snarest bidrar til å stoppe videre utrulling av 5G for å forhindre mulig stor 
skade på miljø og befolkning. I neste omgang må det lages nye retningslinjer for hva som er trygg 
bruk av trådløs teknologi og hvilke gode alternativer som finnes. Det vitenskapelige 
kunnskapsgrunnlag som eksisterer på området forteller oss at befolkningen i dag utsettes for en 
betydelig helsemessig belastning som følge av eksponering for mikrobølgestråling fra trådløs 
teknologi. 

Folkets Strålevern https://www.folkets-stralevern.no/  har pr i dag ca 1000 medlemmer, flere tusen 
følgere på Facebook og vi har skipsreder Einar Rasmussen som hovedsponsor. Vi er en del av et 
internasjonalt kompetansenettverk i International EMF Alliance (IEMFA) https://www.iemfa.org/ 
som arbeider for å spre kunnskap om skadelige effekter fra mikrobølgestråling fra trådløs teknologi. 

Vi inviterer med dette til samarbeid for å ta tak i det som er en av vår tids største helse- og 
miljøutfordringer. Det haster å komme i gang. 

Vi ser frem til å høre fra deg. 
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