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KLAGE VEDRØRENDE DISKRIMINERING AF EHS RAMTE PÅ GRUND AF HANDICAP
Handicap- og patientforeningen, EHS Foreningen for Elektro Hyper Sensitive i Danmark (1, bilag 1),
skal hermed indgive klage til Institut for Menneskerettigheder og Folketingets Ombudsmand med CC
til Det Centrale Handicapråd og Danske Handicaporganisationer over, at EHS ramte (også kaldt eloverfølsomme) i Danmark diskrimineres på grund af handicap såvel som, at EHS ramtes menneskerettigheder hermed også krænkes.
EHS består af en ofte særdeles alvorlig, varig funktionsnedsættelse i form af en række invaliderende
- først og fremmest neurologiske symptomer, som opstår, vedligeholdes og forværres i relation til, at
de EHS ramte eksponeres for såvel lavfrekvente elektriske felter og magnetfelter (ELF-EMF) som for
radiofrekvent elektromagnetisk stråling (RFR) fra elektrisk og trådløst udstyr og apparatur. Det bevirker, at EHS ramte i forbindelse med deres ophold og færden i elektriske og trådløse miljøer/ omgivelser udsættes for alvorlige invaliderende funktionshandicap, som forhindrer dem i at opnå tilgængelighed, inklusion og deltagelse på en lang række områder i samfundet. På trods heraf nægter de danske
myndigheder EHS ramte nogen former for rimelige tilpasninger til deres ofte særdeles alvorlige funktionshandicap og udsætter dem derfor for ekstrem diskriminering.
Klagen drejer sig derfor om, at EHS ramte i Danmark, i de 24 år EHS Foreningen har eksisteret, er
blevet diskrimineret på det groveste på grund af handicap, fordi de helt op til i dag ikke har nydt og
stadig ikke nyder nogen form for ligebehandling i forhold til deres funktionshandicap, herunder at de
nægtes enhver form for rimelige tilpasninger.
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Faktisk er det sådan, at de danske myndigheder i forhold til de EHS ramte ikke opfylder en eneste af
de 30 artikler i FN's Konvention om Rettigheder for personer med handicap, som Danmark tiltrådte i
2010 og ej heller en eneste af FN’s 22 Standardregler vedrørende ligebehandling af rettigheder for
mennesker med handicap, som Danmark tiltrådte i 1994. Heller ikke den danske handicappolitiske
handleplan "Et samfund for alle" opfylder myndighederne på et eneste punkt i forhold til de EHS ramte
(2,3,4).
Af FN's Handicapkonventions artikel 5 følger det, at:


"deltagerstaterne anerkender, at alle er lige for loven og at alle uden nogen form for diskrimination har ret til lige beskyttelse og til at drage samme nytte af loven."



"deltagerstaterne skal forbyde enhver diskrimination på grund af handicap og skal sikre personer med handicap lige og effektiv retlig beskyttelse mod diskrimination af enhver grund.”



"deltagerstaterne skal tage passende skridt til at sikre, at der tilvejebringes rimelig tilpasning."(3)

Men i forhold til de EHS ramtes omfattende funktionshandicap opfylder de danske myndigheder ingen
af disse bestemmelser i artikel 5. EHS ramte i Danmark er således ikke lige for loven, idet myndighederne nægter dem enhver form for beskyttelse, ligebehandling og rimelige tilpasninger. EHS ramte i
Danmark diskrimineres således totalt på grund af handicap.
Helt grundlæggende for EHS ramtes funktionsnedsættelse og -handicap bevirker det, at de hermed
nægtes tilgængelighed til samfundet på en lang række fundamentale områder. Konsekvensen er, at
de EHS ramte derfor ofte er fuldkommen forhindrede i deltagelse og inklusion i samfundet, som Standardreglerne og Handicapkonventionen foreskriver alle mennesker med funktionsnedsættelser og handicap har ret til.
Diskriminationen er ad legio og drejer sig om manglende ligebehandling og beskyttelse i forhold til
tilgængelighed til alle de livsområder Handicapkonventionens artikel 9 beskriver:


”de fysiske omgivelser (hjem/bolig), offentlige + andre bygninger, transportmuligheder, gader
og veje og andre udendørs og indendørs faciliteter, herunder skoler, uddannelsessteder, arbejdspladser, sygehuse og andre sundhedsfaciliteter og



adgang til informations- og kommunikationstjenester samt andre tjenester herunder elektroniske tjenester" (3) for den gruppe af EHS ramtes vedkommende, som ikke kan anvende computer.

Denne manglende ligebehandling og beskyttelse skyldes, at nøgleaktørerne, dvs. kommunerne/de
sociale myndigheder/Ankestyrelsen i deres sagsbehandlinger afslår at yde EHS ramte nogen former
for bistand herunder rimelige tilpasninger og andre passende foranstaltninger og kompenserende
ordninger til deres funktionshandicap, som de er forpligtede til at iværksatte for alle handicappede.
Myndighederne nægter altså aktivt EHS ramte tilgængelighed, inklusion og deltagelse i samfundet på
lige fod med andre og udsætter dem hermed for omfattende diskrimination på grund af handicap.
Dette er grundlaget for vores klage.

2

Sandsynligvis kender Institut for Menneskerettigheder, Folketingets Ombudsmand, Det Centrale Handicapråd og Danske Handicaporganisationer ikke til EHS og tror måske derfor, som så mange andre,
at der må være tale om en lille handicapgruppe. Det er imidlertid ikke tilfældet.
Det det i stedet drejer sig om er, at de danske myndigheder, bl.a. ved at diskriminere EHS ramte i
sagsbehandlingerne og afslå dem handicaphjælp, gennem mange år har mørkelagt de EHS ramtes
eksistens og derfor selvfølgelig heller ikke har registreret antallet af EHS ramte i Danmark.
Det har man imidlertid gjort i andre lande. Således forelå allerede i 2005 data for hyppigheden af EHS
ramte i Østrig, Tyskland, Sverige, Schweiz og USA og en distributionskurve viser en øgning af EHS
ramte fra 0,1% - 8% i disse lande i 20 året fra 1985-2005 (211).
En svensk undersøgelse fra 2001 viser endvidere, at mellem 230.000 - 290.000 svenskere, svarende
til 3,1% af befolkningen, var overfølsomme overfor EMF/EMR, hvoraf 0,4%, svarende til 36.000 svenskere, havde alvorlige symptomer (212).
I 2011, dvs. for 5 år siden, udtalte så WHO, at 3-6% af befolkningerne i de vestlige lande lider af EHS,
at antallet hele tiden stiger og at WHO er klar over den forbindelse der er til eksponeringer i miljøet
(213).
Overført til danske tal betyder det altså, at for 5 år siden var mellem 150.000 - 300.000 danskere ramte af EHS, hvoraf 22.000 havde alvorlige symptomer. I dag må antallet af EHS ramte danskere forventes at være endnu større. Der er altså ikke tale om en lille handicapgruppe, men om en stor handicapgruppe!
Det store spørgsmål er derfor: hvor er alle disse - op til 300.000 og heraf 22.000 alvorligt EHS ramte
danskere, dog henne? Svaret er, at myndighederne har mørkelagt dem og at de skjules i den psykiatriske diagnostik som havende en såkaldt "funktionel lidelse". Det er en alvorlig krænkelse af ofte
svært handicappede menneskers menneskerettigheder.
I handicap- og patientforeningen, EHS Foreningen for Elektro Hyper Sensitive, har EHS ramte danskere, som selv er blevet klar over, at de er EHS ramte, organiseret sig og i de snart 25 år EHS Foreningen har eksisteret, har vi forsøgt at råbe myndighederne op for at få hjælp til vores ofte særdeles
invaliderende funktionshandicap, men uden held.
Vi klager derfor nu til Institut for Menneskerettigheder, Folketingets Ombudsmand og Det Centrale
Handicapråd over den omfattende diskrimination vi er udsat for og beder om, at retten endelig må ske
fyldest, og EHS anerkendes som et funktionshandicap, så EHS ramte i Danmark kan opnå lighed for
loven således at diskriminationen ophører og EHS ramte kan få del i de rettigheder om lige muligheder som tilkommer alle danskere med funktionshandicap.
Vi vedlægger en uddybende redegørelse med referencer, ordforklaringer og bilag for denne klage.
Svarkorrespondance stiles til Formand for EHS Foreningen, Christina Funch Mellgren og bestyrelsesmedlem Karin Nørgaard, jf. nedenstående kontaktoplysninger.
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