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Temadag om trådløse teknologiers 

påvirkning af menneskers sundhed 
 
Den 19. september kl. 10 – 15 på Audonicon, Grønnedalsvej 14, 8660 Skanderborg 
 
Målgruppe: politikere og andre beslutningstagere, lærere, pædagoger, forældrebestyrelser på 
daginstitutions- og skoleområdet, forældre og interesserede i øvrigt. 
 
Den smarte og bekvemme trådløse teknologi er overalt, og danskerne er nogle af de flittigste brugere i 
verden. Samtidig har vi verdens bedste mobildækning. 
 
Men WHO har klassificeret teknologien som muligt kræftfremkaldene. Europarådet anbefaler, at der ikke er 
trådløse netværk, hvor der er børn, og at børns brug af mobiltelefon reguleres kraftigt. Det Amerikanske 
Agentur for Miljømedicin anbefaler ligeledes, at der ikke er trådløse netværk på skoler. 
 
Regeringen og KL har trods denne viden lavet aftale om Den Digitale Skole, hvor alle folkeskoler skal have 
trådløse netværk i 2014. Tablets indføres nu helt ned i vuggestuerne. 4G-mobilnettet rulles ud , og der 
arbejdes på et såkaldt ”smart grid”, hvor målere til el, vand og gas skal kobles på mobilnettet.  
 
Der er kraftig stigning i bestemte former for hjernekræft, og der er evidens for, at den pulserende 
elektromagnetiske stråling skader vores DNA. Der er desuden evidens for, at strålingen kan forårsage en 
lang række neurologiske og neuropsykologiske skader. 
 
Det Europæiske Miljøagentur (EEA) udkom i starten af året med en fyldig rapport: ”Late lessons from early 
warnings”. Her anbefales det at gøre brug af Forsigtighedsprincippet. Indtil videre har Frankrig taget det i 
brug, og andre lande er på vej. Men i Danmark er anbefalingerne mangelfulde. Sundhedsstyrelsen bruger 
kun én eneste konsulent på området og bekræfter samtidig, at denne konsulent har fået sin forskning 
delvist finansieret af den danske mobiltelefonindustri.  
 

Der er brug for oplysning og debat – og der er brug for handling! 
 

Oplægsholdere på dagen. 
Örjan Hallberg, Indehaver af Hallberg Independent Research. Tidligere kvalitetschef i Ericsson Telecom, 
hvor han har været ansat i over 20 år. 
Mads Wedel-Ibsen, Heilpraktiker og formand for oplysningsforbundet May Day. 
Jan Hillers, Rådet for Helbredssikker Telekommunikation. 
Kim Horsevad, folkeskolelærer (lærer for de piger, der stod for ”karse-forsøget”). 
 

Vi har inviteret Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse til Temadagen, men afventer fortsat svar. 
Vi har ligeledes inviteret Teleindustrien (TI) og afventer ligeledes svar. 
 

Temadagen afsluttes med en debat i plenum, hvor alle oplægsholdere er repræsenteret i et panel. 
Vi håber således at kunne bidrage til oplysning og debat. Vi forventer stor deltagelse og stærk mediemæssig 
opmærksomhed. 
 

Tilmelding: Temadagen er gratis. Send din tilmelding til temadag.skanderborg@gmail.dk 

Der er plads til 200 mennesker i salen, og pladserne fordeles efter ”først til mølle”. 
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