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Uvitenheten om 5G: Kan man ikke vente mer av redaktøren i
Forskning.no?
Denne teksten ble først publisert som bloggpost på http://einarflydal.com den 4.6.2019

Redaktøren til Forskning.no har i kraft av sin stilling en tyngde
som ikke bør misbrukes. For slikt river ned den tilliten vi bør
kunne vise media knyttet til forskning og vitenskap.
Men redaktør Nina Kristiansen gjorde sannelig et iherdig forsøk i
Aftenpostens Uviten-spalte den 28.5. - en spalte der hun og noen
andre kjendiser fra forskningens verden tar for seg overtro,
forskningsjuks eller ganske enkelt svak forskning.
Når slike folk lar seg bruke til å spre åpenbar desinformasjon og
usannheter på områder der de åpenbart ikke har kompetanse, driver
de leserne over til de samme "alternative medier" som de så angriper.
Det er dette Nina Kristiansen gjør i forbindelse med 5G i Uvitenspalten. Floskler og main-stream synspunkter gjengis uten noen form
for etterrettelig belegg.
To av dem som kjenner feltet atskillig bedre enn Kristiansen, er
Thomas Middelthon og Ingrid Wreden Kåss. De har orientert seg i
forskningen i en årrekke. Jeg gjengir nedenfor deres
kommentarartikkel, som Aftenposten avslo å ta inn.
Nina Kristiansen hadde forresten kort før gjort det samme
deprimerende stykke villedning på nettstedet hun er redaktør for,
Forskning.no, ved å re-publisere et like svakt stykke journalistikk fra
søsterorganisasjonen videnskab.dk («Frykten for 5G sprer seg på et
uvitenskapelig grunnlag», forskning.no, 29.03.2019). Å få inn tilsvar
var nytteløst, både på forskning.no og videnskab.dk. Henvendelsen til
redaksjonene ble ikke en gang besvart. Mitt svar finner du
som bloggpost 02.04.2019).
Slik atferd smaker av kampanje, ikke av den vekt på sannhetssøking
og etterrettelighet som gir forskning generelt, og Forskning.no
spesielt, legitimitet som uavhengig kilde til kunnskap.
Einar Flydal, den 4. juni 2019

Uvitenhet fra Nina Kristiansen om 5G og mobilstråling
Av: Thomas J. Middelthon, siv. øk., styreleder i Folkets strålevern, og
Ingrid Wreden Kåss, master i filosofi og bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap
Nina Kristiansen sprer dessverre flere faktafeil om stråleforskning i sitt forsvar for 5G-utrullingen.
Vi oppfordrer henne til å se nøyere på den forskningen hun har uttalt seg bastant om i Aftenpostens
«Uviten»-spalte.
Flere byer og regioner i Europa – blant annet Brussel – stanser utrullingen av 5G fordi de er
bekymret for helse og miljø etter advarsler fra en rekke fagfolk. Brussels miljøvernminister, Céline
Fremault, har i denne sammenheng uttalt: «Brussels innbyggere er ikke forsøkskaniner hvis helse
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jeg kan selge for profitt». Hun mener tvilen omkring helsemessige konsekvenser er for stor. Lederen
for det tyske strålevernet, Inge Paulini, har sagt at 5G-prosjektet bør stanses inntil virkningene av
teknologien er utredet. Nylig har italienske myndigheter godtatt en dom som pålegger dem å
iverksette en offentlig informasjonskampanje om risiko for skadevirkninger fra mobilstråling og om
hvordan folk kan redusere eksponeringen. Samtidig har flere land i og utenfor EU de siste årene
innført forbud eller restriksjoner for bruk av WiFi og mobiltelefoner i barnehager og skoler.
Men Nina Kristiansen mener åpenbart at hun har kunnskap til å friskmelde 5G og mobilstråling, til
tross for advarsler og appeller fra en rekke internasjonale stråleforskere. Først siterer hun en artikkel
som presterer å påstå: «Det finnes ingen forskning som støtter at 5G eller tidligere generasjoner
mobilnett er farlig, hverken for mennesker eller dyr». Så innrømmer hun likevel at det finnes studier
som viser skadevirkninger, men fremstiller det som at disse studiene motsies av forskningen som
helhet, er små og kan avfeies. Hvis hun hadde brukt tid på å sette seg inn i forskningen hun uttaler
seg om, ville hun oppdaget at ingen av disse påstandene stemmer.
Den som søker i forskningsdatabaser (f.eks. PubMed) og referansesamlinger, vil finne tusenvis av
studier og metastudier som påviser skadevirkninger stråling fra trådløs teknologi under våre
grenseverdier. For mange skadevirkninger – som DNA-skader, nervesystemskader og oksidativt
stress – viser det seg at et stort flertall av tilgjengelige studier finner betydelig økt grad av slike
skader.
Det er også enkelt å finne eksempler på svært store og kostbare studier som har påvist
skadevirkninger. F.eks. kreftstudien til 25 mill. dollar fra USAs National Toxicology Program
(NTP), som i 2018 fant klar evidens for ondartet kreft i hjerne og hjerte hos rotter. Det
velrennomerte Ramazzini-instituttet har hatt omfattende og langvarige dyrestudier på både
lavfrekvent og høyfrekvent stråling/EMF, og har nylig publisert funn som bekrefter NTP-funnene,
og som påviste samme type kreft også på enda lavere strålenivåer. Den store, europeiske REFLEXstudien (2004), som ble gjennomført av 12 forskningsinstitusjoner på vegne av EU, fant betydelige
DNA-skader av pulset mobilstråling på nivåer langt under våre grenseverdier. Også flere store
epidemiologiske studier viser trender som er konsistent med funn av skadevirkninger i
laboratoriestudier.
All stråling fra trådløs teknologi er dessuten klassifisert av WHOs kreftekspertorgan (IARC) som
«mulig kreftfremkallende», gruppe 2B, og flere av IARC-ekspertene – så vel som flere andre
forskere – har de siste årene etterlyst en strengere klassifisering.
Kristiansen hevder at kreft blant mennesker ikke øker. Det stemmer jo ikke. Det er mange typer
kreft som øker, blant nettopp flere av de typene kreft som er påvist i laboratoriestudier på dyr. Tall
fra kreftregistret viser at ondartet hjernekreft i panne- og tinninglapper, altså nær der vi gjerne
holder mobiltelefonen, øker i Norge. Det samme ser man i mange andre land. Samtidig er det vist
økning av kreft i f.eks. skjoldbruskkjertlen og spyttkjertlene. Også funnene av skader på fertilitet og
nevrologiske skadevirkninger er minst like alvorlige som kreftfunnene.
Nina Kristiansen har ingen grunn til å harselere over dem som bekymrer seg for sine barns fremtid
og ønsker en ansvarlig føre var-politikk. I det minste burde hun holde seg for god til å sammenlikne
sine meningsmotstandere med folk som tror jorda er flat.
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