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De kender

problemet, men

manglerbeviser
BEVISER: I forbindelse med
udvidelsen af det mobile net,
er det snart muligt at komme på internettet over hele
landet, og det er da også Erhvervsstyrelsens og statens
måI, at der skalvære net selv

i de fierneste afkroge aflandet. Men nogle personer påstår, at de ikke kan tåIe disse
stråIe, så Sjællandske har
forsøgt at finde ud af, hvad
man gør for disse personer.
Men hverken Erhvervsstyrelsen, TDC eller Sundheds-

styrelsen mener, at der er
bevis for problemet.
- Der er ikke evidens for, at
det er strålingen, der forårsager disse problemer, lyder
det fra alle tre steder. Sjæl-

landske kunne ikke komme
til at tale med nogen eksperter hos de tre instanser, men

Sundhedsstyrelsen sendte
link til en rapport, hvor
de forklarer deres ageren på
et

området:
- Der er ingen

tvivl om, at

personer kan føle sig påvirket ved udsættelse for
REMF (stråling fra trådløse netværk, mobiltelefoner
og deres sendemaster, WiFi

samt luftbårent radio-

og

TV-signal, red.), men dethar
ikke i videnskabeligt anlagte studier været muligt systematisk at eftervise at en
rækkeaf de symptomer, som
mennesker selv oplever at
lide af, kan tillægges udsæt-

telse for elektromagnetiske
felter, står der blandt andet.
Altså de anerkender, at
der er et problem, men at det
ikke er bevist, at det kom-

mer fra elektromagnetiske

bølger. Længere nede skriver de, at de følger forskningen i

problemstillingen.

Sundhedsstyrelsen følger
alene og sammen med andre
-

nationer og internationa-

le

organisationer området
særdeles tæt. Med den viden, der foreligger i dag, vurderer Sundhedsstyrelsen, at

der ikke er undersøgelser,
der på tilstrækkelig videnskabelig basis er i stand til at
bekræfte den påståede sammenhæng, skriver de.
Europarådet har forsøgt at

lave en resolution, hvor de
forsøger at få medlemsstaterne til at indføre en række

restriktioner indenfor det
såkaldte REMF, men dem
vælger man ikke at følge i
Danmark..

-

Sundhedsstyrelsen be-

mærker, at Europarådets resolutioner ikke er bindende

for medlemslandene, og at
der hverken i EU-regi eller

i

Danmark er indført sådanne restriktioner, skriver
de, men bemærker længere
nede, at nogle lande og regioner har indført disse re-

striktioner.
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