Ikke samtykke-erklæring
(mht. brug af trådløs kommunikationsteknologi på skole og institution)
Til______________________________ Stilling_____________________________________
Barnets navn_______________________________________________

Klasse/Afd.______

Sted/dato__________________________Skole/institution______________________________
I dag er det veldokumenteret, at al radiofrekvent stråling kan give alvorlige biologiske og helbredsmæssige varige
skader. F.eks. er der konstateret: Stress, hovedpine, træthed, svimmelhed, dårlig trivsel, koncentrationsbesvær, nedsat
indlæringsevne, nedsatte kognitive egenskaber, adfærdsforstyrrelse, søvnproblemer, hjerterytmeforstyrrelser,
hududslæt, unormalt højt blodtryk, nedsat fertilitet, hormonelle forstyrrelser, nedsat immunforsvar, uoprettelige DNA
- skader og ved længere tids eksponering; udvikling af kræft.
WHO(1)og Europarådet(2) ICNIRP(3) fremlagde 31. maj 2011 opsigtsvækkende, resolutioner og
rapporter, hvor de kom med advarsler imod anvendelsen af trådløs teknologi i skoler og institutioner samt anbefalinger
for hvilke forholdsregler, man bør tage med hensyn til børn, unge, syge og ældre, som de mest sensitive, og derfor de
mest udsatte grupper. Budskabet er, at hvis skolen udsætter børn for påvirkning af trådløse teknologier, har de løbende
pligt til at sætte sig ind relevant videnskabelig forskning.
Det er desuden værd at bemærke, at der rent faktisk ikke eksisterer nogen grænseværdi for børn (og svækkede), som
Sundhedsstyrelsen har forholdt sig til!
WHO, ICNIRP og Europarådets anbefalinger fremkommer på baggrund af internationale
rapporter baseret på forskningsresultater fra forskere, professorer, læger og andre specialister rundt om i verden.
Fælles er, at de har kunnet påvise omfattende skader på helbredet.
WHO kategoriserede al radiofrekvent stråling i en risikogruppe B2, som er samme risikogruppe som DDT, benzin og
bly er placeret i. I deres rapport står der endvidere: Radiofrekvent stråling er en mulig kilde til kræft hos
mennesker. (Inde på Kræftens hjemmeside er der konstateret en voldsom stigning af kræfttilfælde bl.a.
hjernetumortypen ”glioblastom”. også blandt børn/unge)
Dette fik en lang række af Europarådets medlemslande til at tage disse advarsler og anbefalinger særdeles alvorligt.
Nogle lande har f.eks. nedsat grænseværdierne for radiofrekvent stråling. Andre har konkret og fysisk fjernet
mobilmasterne på og ved skoler og institutioner; - og gjort brug af fastnettelefoner obligatorisk samt forbudt trådløse
teknologier og mobiltelefoni i nærheden af børn og unge, samt indført andre sikkerhedsforanstaltninger.
I 2014 pålagde regeringen alle landets kommunale skoler indførelse af digital undervisning med ”Den digitale
folkeskole” – Men der stod intet om, at det skulle være med trådløst netværk.
Ud fra disse samlede internationale oplysninger, var vi en gruppe bekymrede forældre /borgere og pårørende der tog
initiativ (2012) til en skriftlig henvendelse til: ”Ministeriet for sundhed og forebyggelse”, omkring ukritisk brug af
meget kraftige trådløse installationer på skoler og i institutioner.
Vi modtog bl.a. denne svarskrivelse fra ministeriet (4): ”supplerende kan det nævnes at skoler/institutioner sammen
med forældrene, kan beslutte at begrænse, eller forbyde brug af mobiltelefoner, trådløs netværk mv. i den tid, hvor
børnene er i skolen/institution” af Steen Hartvig Hansen.
Vi stiller os derfor undrende overfor skolers og kommuners manglende forældreinddragelse i disse
beslutningsprocesser. Når vi anmoder om møde med beslutningstagerne i kommunen, bliver vi henvist til ansatte, der
har fået til opgave at udstikke administrative retningslinjer.(6)
På baggrund af, at kommunerne i skoler/institutioner har valgt udelukkende at indføre trådløse netværk, - bliver
børnene påtvunget at færdes i denne stråling i hele deres skoletid. Dermed udsættes de for en væsentlig
sundhedsrisiko. Derfor informerer vi hermed skolen/institutionen om: at jeg/vi ikke giver mit/vores samtykke til at
vores barn/børn i skole/institution arbejder ved trådløse apparater, med mindre der er koblet ledning til.
Dette er med henblik på at maksimere beskyttelse og evt. forebygge helbredsskader som denne radiofrekvente stråling
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kan udsætte vore børn for.
Jeg/vi er bekendt med at børn i Danmark har undervisningspligt jf Grundlovens §.76 og Folkeskolelovens §32-35,
hvor det også fremgår, at det er forældrene der skal medvirke til, at barnet opfylder undervisningspligten:
Men det er i høj grad, også forældrenes pligt og ansvar at varetage barnets/børnenes beskyttelse og sikre, sunde
rammer for deres tarv og trivsel. Dette udmøntet gennem forebyggelse og ikke ved udsættelse for risici.
På baggrund af vores brev – ønsker vi at blive imødekommet med den løsningsmodel, at der etableres ledningsført
internetforbindelse til brug for elektronisk udstyr såsom feks iPads og computere, så vi i højere grad kan minimere de
helbredsrisici, der kan være forbundet med det trådløse netværk, og dermed bedre kan overdrage vores barn/børn i
skolens /institutionens varetægt.
Jeg/vi beder derfor om en skriftlig tilbagemelding inden 14 dage fra dags dato.
Med venlig hilsen
Forældre:_________________________________________________________________________
Forældres underskrift________________________________________________________________
Adresse___________________________________________________________________________
E-mail_____________________________________________________________________________

Referencer og/ eller relevante links:
1WHO: http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf (IARC: International Agency for Research on Cancer)
2Europarådet: http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/EMB_NewsManagerView.asp?ID=6685&L=2
3 ICNIRP Dokumentet ”General Approach to Protection against Non Ionizing Radiation side 546, afsnit “people being protected http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPphilosophy.pdf
4. Svarbrev fra “Ministeriet for sundhed og forebyggelse (kan downlades fra facebook gruppen: Brug af skadelig trådløs teknologi, på skoler og i institutioner under filer)

5 Rådet for helbredssikker Telekommunikation http://helbredssikkertelekommunikation.dk/sites/default/files/Sundhedsstyrelsen%20udl%C3%A6gger%20WHOadvarsel%20forkert.pdf
Desuden; EHS foreningen (Forening for: Elektro Hyper Sensitive) http://www.ehsf.dk/
6. Se videoen: ”Møde med Rødovre kommune” på youtube” https://www.youtube.com/watch?v=8BOd48Fq8eg
7. Facebook gruppen: Brug af skadelig trådløs teknologi på skoler og i institutioner:
https://www.facebook.com/groups/SkadeligTraadloesTeknologi/?ref=ts&fref=ts
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