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Ordförande har ordet: 
Det känns som att vi är på rätt väg, el- och 
strålningsöverkänslighet börjar få ett ansikte i 
samhället, där både rosor och ris finns med i 
buketten. 

 I nästa stund känns allt på ruta ett igen och då är det 
lätt att tappa tron. 

Samtidigt måste vi se möjligheter och med ödmjukhet 
och fingertoppskänsla tror jag vi kan nå flera 
etappmål inom närmaste åren, samt att jobba vidare.  

Visst krävs det energi för att gå vidare och ett positivt 
tänkande ger bästa energi för att nå de målen. Den 
kunskap vi besitter ska användas på ett effektfullt sätt 
och med en pedagogisk ton. 

Våren och försommaren i sin blomsterprakt.   Foto: Egon R. 

 
Insänt från en medlem: 
Egon! Idag är vi flyktingar i vårt eget land. Inte ens 
kvotflyktingar. Flyktingar utan uppehållstillstånd. 
Snart förlorar vi de sista 4 siffrorna.  
Yttrandefriheten är stort inskränkt. Vi har inte rätt att 
framföra sakfrågor med sakkunskap. Vi får inte 
adekvat vård.  
Vi får fel diagnoser.  
Vi har En läkare att gå till.  
Hon förlorar sin legitimation om hon skriver 
elöverkänslighet på våra intyg.   
Myndigheter är okunniga och har oförmåga att ta in 
nya kunskaper.  

Lagar (Patientlagen och 
diskrimineringslagen överträds dagligen)  
Vi tappar tillit till allt.  
Orättvisor har alltid varit det värsta för mig. 
Puh!   / Ingrid B 
 
 
Vem har rätt att kräva mänskliga 
rättigheter?  
När politiker talar - låter allt så vackert och 
med respekt för alla. Efter vackra ord är 
minnet kort för de flesta och sanningen blir till 
förvrängd sanning som ignoreras totalt av de 
som fattar besluten över våra huvuden.  
Varför? 
Pengar är makt över dem som styr hela vårt 
samhälle, Socialstyrelsen och 
Strålsäkerhetsmyndigheten är stark påverkade 
från ekonomiska krafter, genom att förneka 
verkligheten och hela tiden motoriskt använda 
en klyscha som Vetenskap och beprövat 
erfarenhet. Ansvariga politiker i regering och 
riksdag får sina direktiv från SoS och SSM 
och så länge detta ekorrhjul är i rörelse, kan 
inga förändringar om för höga värden eller att 
inse de risker som trådlös teknik kan medföra. 
 / Egon R. 
 
 
Måndag 27 april 
besökte jag en skola i Vetlanda, där jag 
träffade skolans rektor och en mamma till ett 
barn (som är elöverkänslig) och som går i den 
skolan. Jag gjorde en del mätning för att se 
hur mycket mikrovågsstrålning som fanns 
kring skolan, ett underlag som vi tillsammans 
tog del av och diskuterade. Resultatet i stort 
var acceptabelt eller bra. 
 
I skolan finns wi-fi i många salar, men även 
salar som är befriade från wi-fi av just den 
anledning att bemöta och hjälpa den 
elöverkänsliga eleven. Vi fick ett mycket 
respektfullt och fint bemötande från rektorn 
och mamman har etablerat en mycket fin 
kontakt och förtroende med skolan. 
 
En rolig och trevlig upplevelse och jag hoppas 
och tror att fler skolor ska visa förståelse för 
de problem som trådlös teknik kan medföra i 
skolor och i samhället. Som avslutning fick 
jag möjligheten att dela med mig viktig 
information om el- och 
strålningsöverkänslighet.         / Egon R. 
 
 
11 maj. 
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190 experter uppmanar FN och WHO att bättre 
skydda människor mot hälsorisker med strålning 
från trådlös teknik 
 
I en appell till FN och WHO skriver 190 
vetenskapsmän att de är allvarligt oroade 
eftersom beläggen för hälsorisker långt under 
gällande riktlinjer har stärkts, exempelvis ökad 
cancerrisk.  
De hävdar att riktlinjerna därför behöver skärpas 
och att allmänheten och sjukvårdspersonal 
informeras om riskerna. 
”Jag kommer med obekväma nyheter om våra 
favoritleksaker mobiler, surfplattor, WiFi med 
mera.  
För att tala klarspråk skadar de cellerna i våra 
kroppar och dödar många av oss i förtid.  
Vi har skapat något som skadar oss och som 
håller på att spåra ur”, säger en av 
undertecknarna, doktor Martin Blank från 
Columbia University i USA. 
 
Forskningen visar hälsorisker och är hittills 
undertecknad av 190 vetenskapsmän och 
ingenjörer från 39 länder, verksamma inom det 
berörda forskningsområdet. De uppmanar FN:s 
och WHO:s generalsekreterare samt FN:s 
medlemsstater att åtgärder vidtas så att nya 
riktlinjer (gränsvärden) för strålning från trådlös 
teknik kan införas. 
  
Allt fler vetenskapliga studier påvisar biologiska 
effekter och ökade hälsorisker långt under 
gällande riktlinjer: Ökad cancerrisk, ökad 
bildning av skadliga fria radikaler, genetiska 
skador, försämring av inlärning och minne, 
neurologiska sjukdomar samt negativa effekter på 
välbefinnande.  
Samtidigt fortsätter WHO att rekommendera 
riktlinjer som saknar skydd mot dessa hälsorisker. 
 
Alldeles för höga riktlinjer 
”Biologiska fakta ignoreras och som ett resultat 
är riktlinjerna alldeles för höga och skyddar oss 
inte”, fortsätter Dr Martin Blank. 
”Forskningen visar genomgående ökad risk för 
hjärntumörer (gliom och hörselnervstumör). Det 
är brådskande att revidera gällande riktlinjer”, 
säger cancerläkaren och forskaren Lennart 
Hardell från Örebro Universitetssjukhus. 
 
WHO ignorerar IARC:s bedömning 

De 190 experterna pekar på WHO:s 
motsägelsefulla 
ställningstaganden. WHO:s 
Internationella 
Cancerforskningsinstitut, IARC, har 
klassat strålning från trådlös teknik och 
lågfrekventa magnetfält som ”möjligen 
cancerframkallande”, klass 2B.  
Trots det ignorerar WHO sitt eget 
cancerforskningsinstituts bedömningar 
och väljer att fortsatt 
rekommendera ICNIRP:s 
riktlinjer, vilka är framtagna av en grupp 
experter med kopplingar till industrin.  
ICNIRP:s rekommendationer skyddar 
enbart mot effekter av korttidsexponering 
och saknar explicit skydd mot 
hälsoeffekter av kronisk exponering vid 
lägre nivåer, exempelvis cancer. 
 
//Strålskyddsstiftelsens kommentar:  
WHO:s hantering av strålningsfrågan har 
fått kritik under många år för det alltför 
nära samarbetet med berörd industri. 
Arbetet har under flera år finansierats av 
mobilindustrins lobbyorganisationer. // 
Måste reducera exponeringen 
”Internationella gränsvärden för 
elektromagnetiska fält måste skärpas för 
att skydda mot strålningens verkliga 
påverkan på våra kroppar, särskilt på vårt 
DNA. Tiden är för länge sedan förbi då vi 
enbart forskar på hälsoeffekter. Vi måste 
reducera exponeringen, säger Dr Martin 
Blank. 
 
I appellen uppmanas FN och WHO att 
förbättra informationen om hälsorisker 
med elektromagnetiska fält. FN: s 
miljöprogram (UNEP) bör sammankalla 
och finansiera en oberoende 
tvärvetenskaplig kommitté för att 
undersöka alternativ som väsentligt kan 
sänka människors exponering för strålning 
från trådlös teknik och lågfrekventa 
magnetfält. Vikten av att industrin inte 
tillåts påverka kommitténs slutsatser 
understryks. 
 
Allmänhet och vårdpersonal utbildas 
Undertecknarna begär också att 
– barn och gravida kvinnor ges särskilt 
skydd 
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– allmänheten får heltäckande information om de 
potentiella hälsoriskerna med elektromagnetiska 
fält samt utbildas om åtgärder för att minska 
hälsoriskerna: 
– vårdpersonal utbildas om hälsoeffekterna och 
om behandling av patienter med ohälsosymtom 
kopplade till av elektromagnetiska fält; 
– regeringar finansierar sådan utbildning och 
forskning om elektromagnetiska fält och hälsa, 
oberoende av industrin; 
– vita-zoner (lågstrålande områden) inrättas 
 
ICNIRP:s riktlinjer 
Sammanställning av 1800 publicerade 
undersökningar visar många negativa effekter 
under gällande riktlinjer. BioInitiative 2012 
WHO:s pågående utredning om hälsoeffekter får 
kritik av 47 internationella organisationer. 
WHO:s arbete med hälsoeffekter av 
elektromagnetisk strålning under många år 
finansierat av mobilindustrin. Microwave News. 
Källa: Strålskyddsstiftelsen 
 
Strålskyddsstiftelsen är en insamlingsstiftelse 
som arbetar för att människor och miljö skyddas 
mot skadlig elektromagnetisk strålning genom att 
informera om risker och publicera 
rekommendationer i enlighet med Europarådets 
rekommendationer från 2011 (res. 1815). 
www.stralskyddsstiftelsen.se 
 
Någon här som varit i kontakt med det spanska 
företaget Pranan Technologies?  
Företaget säljer produkter som ska minska uteffekten 
från basstationer och mobiltelefoner. Dom söker 
återförsäljare i Norden, och det är risk att dom sen kan 
använda ELRF-s medlemslista för kundrekrytering. 
Beskydd är för mej samma sak som att uteffekten 
måste minskas, annars finns inget annat alternativ än 
avskärmning. 
Dom använder personer med doktorstitlar som utför 
vetenskapliga studier till deras favör, utfärdar 
certifikat osv. 
Mej lockade dom med att tre forskare från Spanien 
skulle komma till Karlstad för att träffa mej....fan...att 
dom bara orkar hålla på med sånt bullshit. 
Källa: Hans Rencke  27 april 
 
Kommentar: Bra Hans, GILLA! 
”Vi har en skyldighet att berätta” 
 
Syftet är att nå ut och fånga upp personer som ännu 
kanske är ovetande. Därför arrangerar Elöverkänsligas 
förening en utställning på Stadsbiblioteket. På nedre 

plan har föreningen samlat information och 
tidningsurklipp på skärmar. 
 
 
 
Studie: Mobiltelefonförbud i skolan gör att 
eleverna får bättre resultat. 
En ny brittisk undersökning visar att elever i 
skolor med mobilförbud får bättre resultat på 
proven.  
Den största förbättringen får de elever med de 
studieproblem. Det visar resultat från London 
School of Economics. 
Undersökningen kom fram till att elever i 
skolor med mobilförbud tillgodogör sig 
motsvarande en timma mer undervisning per 
vecka. Resultatet visar även att skolor skulle 
få bättre studieresultat om man införde 
mobilförbud. 
Studien som omfattade 91 skolor och 130 000 
elever, fann att skolor i Birmingham, London, 
och Manchester som förbjudit mobiler fick ett 
uppsving i antalet elever som klarade 
nationella prov, jämfört med skolor som tillät 
elever att ha mobiler på sig, även om de var 
avstängda. 
Källa: News Voice 18 maj. 
 

Åh dassdörren den stod öppen.   Foto: Egon R. 
 
 

 

/ Styrelsen. 
 


