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ARTIKEL

Seks personers sager om 
hjernetumorer og mobiltele-

foner kom for retten i Washington 
D.C. Deres advokater kræver 150 
millioner dollars til hver af dem i 
erstatning. En dommer afsagde i 
2014 kendelse om, at de seks sa-
ger skal afgøres af en jury. 

Industriens advokater har an-
ket – de vil have alle høringer af 
forskerne gentaget. Som WHO‘s 
chef tidligere ville have alle un-
dersøgelser gentaget, efter råd fra 
en PR-virksomhed. Han modtog 
penge fra industrien, mens han 
var ansat, hvilket er imod de in-
terne regler. 

I kølvandet på det amerikan-
ske præsidentvalg og Brexit af-
stemningen valgte Oxford English 
Dictionary udtrykket »post-truth« 
som dette års ord. Udtrykket un-
derstreger den voksende tendens 
til at afvise objektive fakta til for-
del for impulsive og ofte skadeli-
ge følelser, der ofte understøttes 
af »alternative fakta«. Herhjemme 
er ordet post-faktuel set benyttet 
adskillige gange.

Om det er det rigtige ord at bru-
ge, når fabrikanter af radarsyste-
mer, sukker og tobak undlader at 
fortælle alt, hvad de ved om deres 
produkters indvirkning på menne-
sker, kan måske diskuteres, men 
hvis vi sammenligner med det 
forhold, at man i en retssal skal 
sige sandheden, hele sandheden 
og intet andet end sandheden, så 
er de på afveje. 

At det samme gælder produ-
center af mobiltelefoner, fremgår 
af en forholdsvis ny og afsløren-
de film samt af adskillige artik-
ler, bøger og foredrag.

I første danske udgave af Free21 
kunne man læse to artikler om 
kendte og usynlige risici ved Wi-
Fi og brug af mobiltelefon. I den 
ene fortalte den svenske forsker 
Olle Johansson og den danske læge 
Helge Volkmann om resultater af 
forskningen i elektromagnetiske 
felter (EMF) fra mobiltelefoner 
og andet trådløst udstyr. Det har 
vist sig, at disse felter kan påvirke 
menneskers blodcirkulation, evne 
til kontrol af temperatur, vandba-
lance, åndedræt og andet.

Den anden artikel var et in-
terview med Klaus Scheidsteger, 

der står bag filmen »Thank You 
For Calling«, der havde premie-
re i Tyskland sidste år. I mellem-
tiden har redaktionen set filmen, 
der sammen med studier af andet 
materiale danner baggrunden for 
herværende tekst.

Pas på de falske profe-
ter
Egentlig er historien om mobil-
industrien, mobiltelefoner og de 
fiksfakserier, som hele området 
er omgærdet af, alt for lang til en 
artikel. Især da der er udkommet 
flere bøger og forskningsrappor-
ter med advarsler på baggrund af 
resultater fra videnskabelige un-
dersøgelser, og der er holdt adskil-
lige foredrag. 

En mere end 7 siders lang arti-
kel i COOP‘s forbrugerbetalte blad 
»Samvirke« for december 2017 un-
dlod at nævne flere år gamle re-
sultater fra undersøgelser, der har 
ført til advarsler fra EU. 

»Når du står i byen og gerne vil 
fra A til B, så trækker du sikkert 
mobiltelefonen op af lommen«. 
Sådan indledes artiklen, der dis-
kuterer lidt løst, hvordan brug af 
mobiltelefoner kan stresse nogle 
mennesker, men i øvrigt fortæller 
om fordelene ved det vidunderli-
ge apparat. Ikke et ord om, at det 
kan indebære en helbredsrisiko, 
hvis man opbevarer mobiltelefo-
nen i lommen. Nedsat fertilitet for 
eksempel, hvis lommen er i et par 
mandebukser. Men også forstadi-
er til cancer.

Kræftens Bekæmpelse fortæl-
ler på deres hjemmeside, at man 
ved, at røntgenstråler kan medføre 
hjernetumorer (radar ikke nævnt i 
samme forbindelse, det kan findes 
andetsteds på deres side, hvis man 
søger), og så kommer dette: »Der-
udover har højspændingsledninger 
og mobiltelefoner været diskute-
ret meget, men der er ikke under-
søgelser, som viser, at disse kan 
fremkalde hjernetumorer.«

De er åbenbart nervøse for, at 
folk ikke har forstået det ved første 
læsning, så de gentager det i udvi-
det form: »Kræftens Bekæmpelse 
har lavet en stor undersøgelse af 
sammenhængen mellem brug af 
mobiltelefoner og forekomsten af 
tumorer. Undersøgelsen viste ikke 
en større forekomst af hjernetumo-
rer hos personer, som taler i mo-
biltelefon i sammenligning med 
resten af befolkningen.« 

Hvilken undersøgelse, der er 
tale om, eller hvem der har spon-
seret den, fortælles ikke, men efter 
ovenstående skriver de dog: »Mo-
biltelefoner er fortsat under mis-
tanke for at være kræftfremkal-
dende«. Kræftens Bekæmpelse 
har tidligere modtaget flere hund-
rede tusinde kroner i støtte fra te-
leselskaber. Man kan derfor få den 
tanke, at de for at tage hensyn til 
sponsorerne finder det opportunt 
med den viste gentagelse.

Især fordi den peger i en anden 
retning end EU-Parlamentets re-
solution fra 2011, som de dog hen-
viser til efter kun at have nævnt få 
af de anbefalinger, som er nævnt i 
resolutionen (Se fodnote 2).

Det handler om SAR
Strålingen fra mobiltelefoner må-
les i det, der forkortet hedder SAR, 
hvilket står for Specific Absorb-
tion Rate. Altså den stråling man 
modtager under bestemte forhold. 
Enhver mobiltelefon har en be-
skrivelse af dette, som gemmer 
sig langt nede i en menu.  H e r 
kan man få det indtryk, at infor-
mationen om strålingen gælder, når 
mobiltelefonen holdes 0,5 cm fra 
kroppen. Påvirkningen fra strålin-
gen er afhængig af, om brugeren 
er et barn eller en voksen, af den 
simple grund, at barnets væv og 

For stor til at 
fejle - eller for 
rig?
Undersøgelser viser, at en mobiltelefon kan skade dine gener 
eller fremkalde forstadier til kræft, hvis du holder den tæt 
til kroppen. Adskillige forskere, der har oplyst dette, er 
mistænkeliggjort af teleindustien, og kunne ikke beholde 
deres arbejde, men er nu finansieret af organisationer, forsi-
kringsselskaber m.v. 

Af Jan Eskildsen

„på tidspunktet for Interphone undersøgelsen i 2000‘erne antog vi, at top 10 procent snakker i mobiltelefon 
i gennemsnitligt 30 minutter om dagen. Nutildags vil det være de laveste 10 procent.“
Dr. Kurt Straif, direktør for IARC (Foto: Pixabay, CC0)
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knogler ikke endnu har den tyk-
kelse, som den voksnes har.

Flere tv-udsendelser omtaler 
personer, der er blevet ramt af can-
cer ud for det sted på kroppen, hvor 
de oftest har haft deres mobiltele-
fon tæt på kroppen. Det kan være i 
den side af hovedet (hjernen) hvor 
de holder mobiltelefonen, når de 
taler i den; det kan være på låret, 
hvis de man opbevarer mobiltele-
fonen i lommen; og det kan være 
i en kvinde bryst, hvis hun har te-
lefonen siddende i kjoleudskærin-
gen eller i bryst holderen. 

I 1993 kunne man se en mand 
fortælle i TV-udsendelsen »Lar-
ry King Live«, at mobiltelefoner 
kan dræbe. Derefter iværksatte in-
dustriens organisation CTIA det 
største forskningsprogram nogen 
sinde med et budget på 25 millio-
ner dollars. De hyrede sundheds-
forskeren Dr. George Carlo til at 
koordinere adskillige forskeres un-
dersøgelser, og set i bakspejlet vil-
le de formentlig ønske, at de ikke 
havde gjort det. De gennemførte 
undersøgelser var ikke fyldestgø-
rende, men viste »ugunstige effek-
ter«, hvilket han offentliggjorde.

WHO og industrien
I filmen Thank You For Cal-
ling fortælles om mobilindustri-
ens mangelfulde oplysninger om 
stråling fra mobiltelefoner, og de-
res bekæmpelse af informationer-
ne om »ugunstige effekter«. Film-
skaberen Klaus Scheidsteger har 
besøgt og talt med forskere og an-
dre, der har beskæftiget sig med 
mobiltelefoners påvirkning af bru-
geren. Listen over de eksperter, der 
udtaler sig, omfatter blandt andet 
dr. George Carlo, dr. Franz Adl-
kofer fra München, dr. Michael 
Kundi, dr. Dimitis Panagopoulos 
fra Athen. 

”
Michael (Mike) Repacholi, 

der i ti år var øverst ansvarlig for 
området hos WHO, men samti-
dig modtog 150.000 dollars om 
året fra industrien – plus penge 
til omkostninger og rejser. Imod 

reglerne.

Desuden medvirker software-
udvikler Pasi Nemi fra Finland og 
journalist Tina Göbel fra Østrig 
samt ikke mindst australieren Mi-
chael (Mike) Repacholi, der i ti år 
var øverst ansvarlig for området 
hos WHO, men samtidig modtog 
150.000 dollars om året fra indu-
strien – plus penge til omkostnin-
ger og rejser. Imod reglerne.

Som mobilforsker i Australien 
med genetisk modificerede mus 
havde dr. Repacholi arbejdet med 
mus, som blev udsat for stråling. 
De offentliggjorte resultater viste 
i 1997 en stigning i kræftformen 
lymphomia (Hodgkin lymfom, 
lymfekræft) hos musene. 

I filmen siger Repacholi, at de 
fandt masser af lymphomia, men 
at de efter seks måneders grublen 
ikke forstod, hvorfor det opstod. 

Senere blev dr. Repacholi ud-
peget som »Mobile Project Lea-
der« til WHO EMF projektet. I lø-
bet af denne aktivitet revurderede 
han sine egne resultater og siger i 
filmen: »Baseret på alle de beviser 
vi har i dag – og vi har samlet et 
stort antal undersøgelser - har vi 
ikke fundet noget tegn på, at mo-
biltelefoni ikke er sikker.«

Ifølge budgetterne til forskning 
kommer pengene fra nationale re-
geringer, faglige sammenslutnin-
ger og industrien. Penge fra sidst-
nævnte betaltes ifølge Repacholi 
til en speciel krukke gennem en 
partnerorganisation, inden de når 
WHO for at eliminere indblanding.

New York journalisten Louis 
Slesin afslørede som redaktør for 
»Microwave News«, at Dr. Repa-
choli modtog 150.000 dollars om 
året direkte fra mobilindustrien, 

plus udgifter og rejseudgifter. Han 
trådte tilbage fra WHO i 2006 og 
arbejder i dag som konsulent.

Nogle sigende citater
Prof.dr. Franz Adlkofer fra Berlin 
(Tyskland), siger i filmen: »Vi har 
vist, at højfrekvente elektromag-
netiske felter kan skade generne«. 

Hans fagfælle fra Wien (Østrig), 
prof.dr. Michael Kundi siger: »Det 
er mere sandsynligt end ikke, at 
brugen af mobiltelefoner kan med-
føre hjernetumorer«. 

Prof. dr. Dimitris Panagopoulos 
(Athen, Grækenland) siger: »Vi må 
finde metoder, så teknologien kan 
bruges på en sikker måde«.

Udvikler af SAR-software Pasi 
Niemi, Oulu (Finland): »Vi fandt 
ud af, at de fleste telefoner er meget 
uden for overensstemmelse (med 
grænsen for stråling)«.

Dr. George Carlo (USA): »Der 
er undersøgelser, som viser proble-
mer eller potentielle problemer, og 
undersøgelser der er usikre, ikke 
fyldestgørende. Industrien spin-
ner videnskaben og giver indtryk 
af, at undersøgelserne er beviser 
på sikkerhed. Det er videnskabe-
ligt bedrageri.« 

Dr. Hugo Rudiger (Wien, 
Østrig): »Lad os bruge beviserne 
på effekten af de højfrekvente elek-
tromagnetiske felter. Lad os ikke 
vente i 40 år, før vi går i gang«.

”
 I Wien viste en ny un-

dersøgelse i 2004, foretaget af 
Hugo Rudiger fra Wien og Franz 

Adlkofer, at stråling under den 
grænse, som hidtil var blevet 
anset for sikker, alligevel ikke 
er sikker. Højfrekvent elektro-
magnetisk stråling kan skade 
generne. Ingen tog tilsyneladen-

de dette alvorligt.

Dr. Wilhelm Mosgöller (Wien): 
»Der er så mange mekanismer, der 
fører til kræft, da der er kræftvari-
anter. Men det vi ser er strengbrud 
(brud på DNA-streng), og vi ved, 
at de udgør en risiko for cellen. Vi 
mangler beviser for, at specifikke 
gener er påvirket, såkaldte onko-
gener eller anti-cancergener. Men 
hvis man ser på mekanismen, er 
det kun et spørgsmål om tid, før 
de gener bliver ramt.«

Dr. Kurt Straif, direktør for 
IARC: »I særdeleshed er det de 
øverste 10 procent af almindeli-
ge mobilbrugere, de »tunge bru-
gere«, som er i øget risiko for at 
udvikle en bestemt type hjerne-
tumor, gliom. Men på tidspunk-
tet for Interphone undersøgelsen i 
2000‘erne antog vi, at top 10 pro-
cent snakker i mobiltelefon i gen-
nemsnitligt 30 minutter om dagen. 
Nutildags vil det være de laveste 
10 procent.«

Ingen af de medvirkende for-
skere i den her omtalte film er 
nævnt i rapporten om Interphone 
undersøgelsen, ligesom andre væ-
sentlige forskere mangler. Hvilket 
betyder, at rapporten ikke giver et 
dækkende billede.  Hvis disse for-
skere og andre eksperters bekym-
ringer bliver til virkelighed, vil vi 
om nogle år få noget, der minder 
om en epidemi af hjernetumorer 
– og andre kræfttilfælde, afhæn-
gig af, hvordan man bruger og op-
bevarer sine mobiltelefon og hvor 
disponeret man er.

Specific Absorption Rate 
(SAR)
Filmens skaber besøgte i USA en 
privatdetektiv, der havde udført 
research for et  advokatfirma, og 
her blev han bekendt med en ræk-
ke fortrolige papirer.

Udstrålingen fra mobiltelefo-
ner er i USA godkendt til at måt-
te svare til 1,6 watt pr kilo (= SAR 
tal 1,6w), men det viste sig at Mo-
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torola havde fået lidt for høje re-
sultater, idet målingerne på deres 
mobiltelefoner nåede op på 2,21 
watt pr kilo, hvilket var i strid 
med reglerne. Noget tyder på, at 
de var klar over dette, for de an-
søgte om patent på en form for 
skjold om antennen, et patentan-
søgning, som deres konkurrent 
Nokia tilsluttede sig.

I filmen vises en brochure fra 
Samsung, hvori der står, at mobi-
letelefonen skal holdes 1,5 cm fra 
kroppen, hvis man vil sikre sig 
imod dens stråling.

I patentansøgningen kan man 
blandt andet læse denne del af be-
grundelsen, som dette: 

»It has been suggested that ra-
dio frequency irradiation may sti-
mulate extra growth among sup-
portive cells in the nerve system, 
which in the worst case it has been 
suggested could to a development 
of malignant tumor e.g. glioma 
from supportive cells.«

Derefter står der: 
»Although the consequences 

described above have not been 
scientifically verified, the uncer-
tainty has some effects e.g. by re-
ducing the speed of growth of the 
market of radiophones.«

Med andre ord: Der er usik-
kerhed om hvorvidt der er en ri-
siko, og den bremser salget. Selv 
om intet er bevist, vil man paten-
tere et beskyttende skjold.

Et andet papir, kaldet »The War 
Game Memo - confidential memo-
randum, august 12, 1994« er fra 
Burson-Marsteller, og heri for-
tælles, hvordan man skulle sætte 
ind mod amerikanske forskere, 
der havde opdaget brudte DNA 
strenge, forårsaget af mobiltele-
foni – forstadiet til cancer.

Af andre papirer som vises, 
fremgår det, at alle mobiltelefo-
ner havde et SAR-tal på under 1,6 
w/kg, mens en fra Motorola viste 
SAR-tal på op til 2,21 w/kg. De 
indgav derefter patentansøgning 
om et svøb, som kunne beskytte 
brugeren mod antennen, og No-
kia. tilsluttede sig denne patent-
ansøgning.

Med den ene hånd skriver man 
altså, at mobiltelefonerne overhol-
der regler, med den anden hånd 

ansøger man om patent på et be-
skyttelsesskjold. 

I Wien viste en ny undersøgel-
se i 2004, foretaget af Hugo Rudi-
ger fra Wien og Franz Adlkofer, 
at stråling under den grænse, som 
hidtil var blevet anset for sikker, 
alligevel ikke er sikker. Højfre-
kvent elektromagnetisk stråling 
kan skade generne. Ingen tog til-
syneladende dette alvorligt.

”
 Et andet papir, kaldet 

»The War Game Memo - confi-
dential memorandum, august 12, 
1994« er fra Burson-Marsteller, 
og heri fortælles, hvordan man 
skulle sætte ind mod amerikans-
ke forskere, der havde opdaget 
brudte DNA strenge, forårsaget 
af mobiltelefoni – forstadiet til 

cancer.

Ved et møde med de to i 2005 sag-
de Dr. Adlkofer: »Vi kan ikke være 
sikre på, at der ikke vil forekom-

me skader hos brugerne af mobil-
telefon. En stigning i hjernetumo-
rer kan ikke udelukkes.« Han blev 
suppleret af Rudiger: »Lad os tage 
beviserne på effekten af elektro-
magnetiske felter seriøst lige nu! 
Lad os ikke vente endnu 40 år, før 
vi endelig begynder at handle.« 

Nogle af udtalelserne blev bragt 
og medførte en smædekampagne 
mod forskerne, især Rudiger, men 
den opspind blev afsløret af jour-
nalisten Tina Göbel. En anden 
forsker, dr. Wilhelm Mosgöller, 
kan kun forske videre, fordi han 
er finansieret af AUVA, et østrisk 
forsikringsselskab. I filmen med-
virker også prof. dr. Ygor Belyaev 
fra Bratislava og prof. dr. Dimitris 
Panagopoulos m.fl.

Bekæmpede advarslen
Ifølge råd fra PR-firmaet skal man 
underminere forskning, der påvi-
ser problemer. Man skal diskredi-
tere de involverede videnskabsfolk 
som inkompetente. Alle undersø-
gelser skal gentages. Udøv kontrol 
over forskningsresultater – kan 
også læses derhen, at man ikke 

skal give penge til en forsknings-
opgave, hvis ikke man har mulig-
hed for kontrol over resultaterne). 
Bestrid enhver påstand om sund-
hedsrisiko (ved brug af medierne).

Strategien blev stadig brugt 
i 2004, hvor filmen besøger den 
tidligere ansatte i mobilindustri-
en, Mike Repacholi, der nu var 
blevet ansvarlig for området mo-
biltelefoni og stråling hos WHO i 
Geneve. Repacholi siger i filmen, 
at ingen kan være sikre på, at der 
ikke sker fejl i løbet af en under-
søgelse. Derfor er det en regel hos 
WHO, at alle forskningsundersø-
gelser skal gentages – »we have 
to replicate that study«. Hvordan 
de så gentages, ved de færreste. 
En anden regel er, at ingen må 
modtage pende direkte fra en in-
dustri. Budskabet fra PR-firmaet 
viste sig brugbart, men der rejses 
tvivl om, hvorvidt de undersøgel-
ser, som de laver internt hos WHO 
er retvisende. 

I sine egne undersøgelser hav-
de Repacholi som nævnt fundet 
lymfekræft men havde ikke for-
tolket det. Repacholi hævder som 
nævnt, at der ikke er tegn på, at 
mobiltelefoni kan være skadelig 
for mennesker – her hans ordret-
te udsagn i filmen: »Mobile pho-
ne users just want to know is it 
safe to use a mobile phone and 
we say from all the evidence we 
have and we have accumulated 
a large number of studies now, 
because of the research has been 
ongoing, we have not found any 
evidence that suggest that these 
phones are not safe«.

Underforstået: Mobiltelefoner 
er sikre at bruge – det er den of-
ficielle udmelding fra WHO, og 
Repacholi rejste i ti år rundt med 
dette budskab. 

Filmen fortæller, at Repacholi 
under sin 10-årige ansættelse hos 
WHO hvert år havde modtaget 
$150.000 om året fra mobilindu-
strien plus ekstra penge til arran-
gementer, rejser og gebyrer. Han 
trak sig tilbage i 2006 og er nu 
konsulent.

Fem år efter klassificerede 
WHO højfrekvente elektromag-
netiske felter som muligvis kræft-
fremkaldende for mennesker, ba-
seret på en øget risiko for gliom, 
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Rapporten fra WHO fra 2011 som rejser alvorlige spørgsmål om mobiltele-
foni og cancer. Rapporten ligger på IARC´s officielle hjemmeside <http://
interphone.iarc.fr/> under denne URL: <http://interphone.iarc.fr/UICC_
Report_Final_03102011.pdf>
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en ondartet type hjernecancer, der 
er forbundet med brug af trådlø-
se telefoner.

Tumorer i hjernen
Antallet af tumorer i hjernen er 
kraftigt stigende, men bekymrin-
gen for dette er ikke af nyere dato. 
Tilbage i juli 1990 omtalte New 
York Times resultaterne af un-
dersøgelser fra flere lande, som 
blev offentliggjort i et medicinsk 
tidsskrift samme år. Stigningen i 
antallet kunne måske skyldes, at 
nye og bedre scannemetoder gjor-
de det nemmere at finde tumorer, 
mente nogen, mens andre under-
søgelser modsagde dette. 

Mellem personer over 75, var 
antallet af hjernetumorer mere 
end fordoblet fra 1968 til 1985. 
For personer over 80, var stignin-
gen voldsommere, fra 300 procent 

til 400 procent over den 17-årige 
periode, eller 23 procent om året.

Der blev nævnt flere mulige 
grunde til, at kræften opstod, her-
under om personerne boede nær 
en transformatorstation eller på 
anden måde var udsat for elektro-
magnetisk stråling, og at pestici-
der kunne spille ind på forholdene. 

Flere mente ikke, at man kun-
ne udlede nogen konklusion, men 
forfatteren til den artikel i New 
York Times, hvori resultaterne 
blev offentliggjort, Dr. Devra Da-
vis, udtalte, at »Der er en fanta-
stisk stigning i dødeligheden« fra 
hjernetumorer. »Det gælder for 
alle lande, en meget kraftig stig-
ning på relativt kort tid.«

Dr. Devra Davis er en interna-
tionalt anerkendt ekspert i elektro-
magnetisk stråling fra mobiltelefo-
ner og andre apparater til trådløs 
transmission. Hun holdt 25 år se-
nere på Universitet i Melbourne, 
og i mellemtiden var der forsket 
mere på området. I 2015 var an-
tallet af personer der fik behandlig 
for en hjernetumor »of unknown 
nature« steget med næsten 30% 
bare mellem 2008 og 2012. 

Herhjemme fik Knap 1500 dan-
skere i 2014 konstateret kræft i 
hjerne- og centralnervesystemet. 
Det er næsten en femdobling (!) 
siden 1940’erne. Formanden for 
HjernetumorForeningen Karen 

Risgaard udtalte til MX, at når 
man ikke kender årsagen, ved man 
ikke, hvordan man skal forebygge. 

Karen Risgaard frygter også, 
at den øgede brug af elektronisk 
udstyr kan være en del af forkla-
ringen på den øgede forekomst. 
»Men der er på verdensplan lavet 
flere forskellige undersøgelser om 
brugen af mobiltelefoner, og man 
fandt ikke en klar sammenhæng.«

Hendes udtalelse harmonerer 
ikke rigtig med, at EU publicerede 
en række anbefalinger i maj 2011 
– resolution 1815 om elektromag-
netisk stråling og slet ikke med de 
undersøgelser, som omtales i fil-
men. I EU‘s resolution anbefales 
det – af hensyn til folkesundheden 
– at de 47 medlemslande reduce-
rer den mobilstråling, som befolk-
ningen udsættes for, i videst mu-
ligt omfang. Særligt i forhold til 
børn og unge. 

I efteråret 2017 opfordrede 180 
videnskabsmænd fra 35 lande til, 
at man nu tager den nævnte reso-
lution alvorligt. Dette anbefales 
blandt andet: 

* Oplysningskampagner om 
de sundhedsskadelige risici ved 
mobilstråling. 

* Børns brug af mobiltelefo-
ner på skolers område reguleres 
stramt. 

* Trådløse netværk bør ikke 
benyttes i klasseværelser og på 
skoler. 

* Der fastsættes nye, lavere 
grænseværdier for mobilstråling. 

* Styrk udviklingen af nye, 
trådløse teknologier til telekom-
munikation, teknologier, der er 
mindre sundhedsskadelige. 

Sagsanlæg kan blive 
dyrt 
Man kan få en indikation af, hvor-
dan jurister ser på industriens man-
gelfulde advarsler til forbrugerne 
– de kendte til de »ugunstige ef-
fekter« ved brug af mobiltelefoner, 
men tav eller fortalte, at det var 
helt ufarligt at bruge dem. 

Et amerikansk advokatfirma 
arbejder for en gruppe personer 
med hjernetumor, som det menes 
er fremkaldt ved brug af mobilte-
lefoner. For hver person søger de 
en erstatning på 150.000 millio-
ner dollars. 

Til grund for dette lægger de 
teleindustiens bevidste vildledning 
(deliberate misrepresentation) af 
de videnskabelige undersøgelser. 
Mere end 100 topadvokater har 
kæmpet for at modbevise de re-
sultater, som fremgår af forsker-
nes rapporter.

Fredag den 8. august 2014 af-
sagde dommeren i Washington 
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Fakta:
Hvem er WHO?
Verdenssundhedsorganisatio-
nen, WHO, er et FN-organ, som 
blev oprettet den 7. april 1948 
og har hovedsæde i Geneve i 
Schweiz. Målet for WHO er at 
skabe et bedre, sundere fremtid 
for mennesker over hele verden. 
De har kontorer i mere end 150 
lande, og WHOs personale ar-
bejder sammen med lokale re-
geringer og andre partnere for 
at sikre det højst mulige sund-
hedsniveau for alle. (WHO‘s for-
målsparagraf).

Fakta:
Hvem er mobilindu-
strien?
Cellular Telecommunications In-
dustry Association med payoff‘et 
Building the Wireless Future. 
Efter at andre store aktører i 
markedet kom med, kalder de 
sig CTIA The Wireless Associati-
on.  Se også: MMF = Mobile Ma-
nufacturers Forum (mmfai.org) 

•ht tps : // c t i a .o r g /about /
our-members

Three Davids, one Goliath

Scientists collaborate to tell the world why 
microwave guidelines are inappropriate

Of what was believed in as the most reliable— 
And therefore the fittest for renunciation

T.S. Eliot
The Four Quartets, No. III: The Dry Salvages 
1941

 Three of the most prominent minds  in modern science have joined forces to produce a 
document that reformulates how electromagnetism affects living organisms and the failure 
- through intent or ignorance or indifference - of science, governments and big business to 
protect all living things. 

 Their findings - three years in the formulation - explain how health and well-being are 
damaged / destroyed by artificial electromagnetic radiation and that the present standard 
of measuring radiation - the Specific Absorption Rate (SAR) which is based on acute 
heating effects  - is  totally inappropriate when considering the effects  of modern 
microwave-based technology in everything from microwave ovens, cell phones, wi-fi and 
pulsed signals such as Wi-MAX and Tetra.

 In effect, the three men are saying the entire edifice of monitoring electromagnetic 
radiation is faulty because the monitoring system is trying to measure the wrong thing.

 The three scientists, Dr. Dimitris Panagopoulos, of the University of Athens, Assoc, Prof. 
Olle Johansson, the Karolinska Institute, Stockholm, and Dr. George Carlo, of the Institute 
for Healthful Adaptation in Washington, D.C., have produced documentation which 
strongly suggests that the safety standards governing electromagnetic frequencies are not 
only inadequate and misleading but ultimately destructive to life.

 Panagopoulos  was among the first to prove that microwaves from cell phones damage 
DNA. Johansson early recognized that radiation from CRT computer monitors puts 
pregnant women and their unborn babies at risk while Carlo, a public health scientist and 

Dr. George Carlo
Science and Public Policy Institute,

Washington, D..C.

Dr. Dimitris Panagopoulos
The University of Athens

Prof. Olle Johansson
The Karolinska Institute, 

Stockholm

Tre af de videnskabsmænd, som advarer mod fortsat ukritisk brug af mobiltellefoner, Dr. Dimitris Pana-
gopoulos, Prof. Olle Johansson og Dr. George Carlo.
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kendelse om, at hver eneste af til-
fældene af tumor i hjernen skal 
forelægges en jury. De væsentlig-
ste anklager er bevidst bedrage-
ri, uagtsom præsentation, brud på 
udtrykkelig garanti og brud på lov 
om forbrugerbeskyttelse. Et stort 
gennembrud efter 20 års arbejde.

Industriens advokater vil appel-
lere. De kræver, at forskernes hø-
ringer bliver gentaget – they want 
to replicate the hearings.

Afrunding – hvad nu?
Får man kræft af at bruge en mo-
biltelefon? Nej, det gør man ikke, 
men man kan måske få det, hvis 
ikke man bruger den fornuftigt. 
Der er grund til at overholde de an-
befalinger, som kom fra EU i 2011.

Man kan se og høre de fore-
drag, som findes på youtube og 
andre netsteder og læse de artikler 
og bøger, der omhandler undersø-
gelser, som er gennemført af vi-
denskabeligt personale om risici 
ved RF-stråling fra mobiltelefoner.

Gabriel-Unternehmens-Grup-
pe (GUG) støttede initiativtageren 
Klaus Scheidsteger med hans film-
projekt. De ville ikke ses i filmen, 
da den ikke skulle være en rekla-
me for dem.  »Thank You For Cal-
ling« er ikke kun beviset for poten-
tielle sundhedsrisici, men frem for 
alt spørgsmålet om, hvorfor denne 
forskning hidtil ikke er kommet 
frem til offentligheden. GUG øn-
sker ikke en kamp, men vil gerne 
arbejde med industrien for at gøre 
mobiltelefonen tålelig.
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Henvisninger:
1. I en Apple iPhone skal du ind i Indstillinger >Generelt > Om >Juridiske 
oplysninger  >RF-eksponering – så kan du læse om SAR, og om 5 mm afstand.

2  <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9146709?dopt=Abstract>
3 <https://www.cancer.dk/hodgkin-lymfom-lymfekraeft/>
4 Rapport 3/10-2011, <http://interphone.iarc.fr/UICC_Report_Final_03102011.
pdf>
5 Et gliom er en hjernetumor, der udgår fra hjernens støttevæv (glia).

6 Der er solgt mere end 6 milliarder mobiltelefoner, er det oplyst.

7 <goo.gl/sw3Fvf >  eller hele linket: <https://www.auva.at/portal27/auvaportal/
content?contentid=10007.670874&viewmode=content>
8 The WHO/International Agency for Research on Cancer (IARC) has classified 
radiofrequency electromagnetic fields as possibly carcinogenic to humans 

(Group 2B), based on an increased risk for glioma, a malignant type of 
brain cancer1, associated with wireless phone use. <http://www.iarc.fr/en/
media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf>
9 Natalie Angier: Rising Incidence of Brain Tumors is Drawing Attention and 
Concern, NYT, 31.07.1990.

10 The American Journal of Industrial Medicine, december 1990.

11 Foredragets titel var: »The truth about mobile phone and wireless radiation: 
what we know, what we need to find out, and what you can do now.«

12 Tallet er nu 1560 ifølge Kræftens Bekæmpelse:

<https://www.cancer.dk/hjernetumorer-hjernesvulst/kort-om-hjernetumorer/>
13  Flere rammes af hjernetumorer, Metroxpress, 27/10-2016.

14  <https://www.cancer.dk/hjernetumorer-hjernesvulst/statistik-hjernesvulster/>
15 <ht tp://assembly. coe. in t /nw/xml /X Ref /Xref-X ML2H TML -en.
asp?fileid=17994>


