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En god idé for barnehager og skoler?
Denne teksten ble først publisert som bloggpost på http://einarflydal.com den 14.10.2019

Bør det settes opp advarselstegn i mot å
ha barn og gravide i barnehager og
skoler? Ja, i alle fall dersom lokalene
inneholder mobiler, trådløse telefoner,
trådløse nettverk (WiFi) og AMS-
målere. 

Det følger av en artikkel skrevet av to av
verdens fremstående forskere innen
strålevern for ikke-ioniserende stråling.
I septembernummeret av tidsskriftet
Вестник Связи, et ærverdig russisk
teknisk-vitenskapelig månedstidsskrift
for den russiske trådløsnæringen.

Med bare ett år med russisk på skolen,
er jeg ikke i stand til å ta detaljene, men
med hjelp av oversettelsesroboten
Yandex Translate fikk jeg tak i det
grøvste, og dessuten er saken nå omtalt
en rekke steder på engelsk... 

Advarselstegnene er forståelige nok: Det
advares mot at gravide skal oppholde seg i
området, mot kortvarig eksponering fra kilder i nærheten, fra permanente kilder som WiFi-rutere, 
og mot bruk av mobiltelefon overhodet.

Artikkelen er skrevet av to tungvektere: Den ene er professor O.A. Grigorev, som er en nestor i 
russisk forskning på feltet og leder i en generasjon av den russiske komité for ikke-ioniserende 
strålevern, NCNIRP. Han har sine to doktorgrader innen radiobiologi og ikke-ioniserende 
strålehygiene. Han er dessuten belønnet med den russiske føderalstats pris for realvitenskap og 
teknologi, og han er medlem av vitenskapsrådet for radiobiologi i det russiske Vitenskapsakademi, 
blant annet. Den andre er J. B. Zubarev, professor dr. innen teknologiske fag.

I artikkelen sammenfatter de forskningen på feltet, og konkluderer med at helserisikoen er 
uomtvistelig og at det er nødvendig med tiltak for å unngå betydelig risiko for utviklingsskader fra 
eksponering for menneskeskapte mikrobølger som vi nå omgir oss altfor lettvint med.

En rekke av rapportene som tidligere er kommet fra denne kanten om helserisiko fra mikrobølget 
stråling, finner du nedenfor. Alt i 1977 (Effects 1977) kom det nemlig en samling som tar for seg 
russisk forskning på millimeterbølger, altså slike frekvenser som 5G-nettene skal ta i bruk etterhvert
for å øke trafikken, men som altså russiske forskere (og andre) for lengst har funnet framkaller 
helseskader. CIA fikk laget sammendraget av den russiske forskningen alt den gangen. Og likevel 
påstår vårt strålevern, DSA, at det ikke fins noen holdepunkter for skadevirkninger fra 5G... Hva 
driver dere egentlig med der oppe på Grini, Tone Mette Sjømoen og Lars Klæboe?

Den andre er en forskningsartikkel fra 2015, som spesielt advarer mot skader på barn og unge fra 
mikrobølge-eksponering - hva enten fra mobiler eller andre kilder. Også på dette feltet lener DSA 
seg til et tomannskontor i WHO som har leid inn folk fra en privat stiftelse opprettet og finansiert av
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næringen, ICNIRP, til å vurdere om det mon tro kan være noen helsefare fra slik eksponering. Det 
har de nå grublet på i 12 år, mens de har sendt ut det ene skriv etter det andre der de slår fast at de 
intet finner.

Forresten er det jo ikke så lenge siden Hardell-gruppen i Sverige kom med en artikkel som omtalte 
målinger i svenske skoler (Hedendahl & al 2017). De viste det samme hovedmønsteret: 
eksponeringsnivåer som er langt under de grenseverdiene som Strålevernet sier vi kan anse som 
sikre, men skyhøyt over de grenseverdiene som den europeiske forening for miljømedisinere sier 
man bør følge for å være sikker (Belyaev et al 2016). Hardell-gruppen, som regnes som i fremste 
rekke i verden, er altså langt mer på linje med de russiske forskerne enn med det norske 
strålevernets kilder (og som forøvrig slett ikke er så skråsikre som DSA uttrykker seg).

Russerne har advart lenge. Det har jo også fagfolk i Vest gjort. Hvordan kan det ha seg at at der fins 
så ulike syn på sakene i Russland og i Norge? Svaret er i grunnen enkelt: I Norge følger vi 
grenseverdier fastsatt rundt 1955 for å beskytte marinesoldater mot akutte oppvarmingsskader fra 
for sterk stråling fra radarer og kraftige militære sendere. Det er bare lagt til en sikkerhetsmargin 
fordi små barn, syke og gamle kan varmes opp raskere enn voksne, friske og unge menn. I Russland
har de satt grenseverdiene utfra hvor mye eksponering (ikke nødvendigvis hvor sterk, men også 
utfra andre egenskaper) som skal til før man over tid utvikler skader. Så enkelt er det.

---

Er du gravid eller har du barn i barnehagen? Kanskje du burde sende et forslag om faremerking til 
FAU, rektor og barnehagens ledelse? Du kan samtidig spørre dem om hva som hindrer dem i å sette
strengere eksponeringsgrenser for barnehagen eller skolen enn de som DSA hevder er gode nok... 
Det har de nemlig full adgang til. I en rekke land er det innført strenge restriksjoner.

 

Einar Flydal, den 14. oktober 2019
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