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Elöverkänsligas Förening i 
Jönköpings län 

        Ansvarig utgivare: Egon Reiver. 

 
M E D L E M S – B L A D         

Nr 1-2016 
                                 

  Ordförande har ordet! 
God fortsättning på det nya året, nya tag och ett 
helt nytt år har vi framför oss. 2015 var ett 
turbulent år där olustiga vindar blåste över 
Förbundet. Med 2016 hoppas vi att det ska bli 
lugnt i lägret, från vår länsförening har vi skrivit 4 
motioner som kommer att tas upp till årsmötet 28 
februari, för att sedan sändas med övriga 
årsmötesförhandlingar till Förbundsstämman i 
slutet av maj 2016. Här nedan följer förslag till de 
motioner som skrivits: 
 
Motion 1-2016 
Då det under 2015 gjorts flera utskick från vissa 
länsföreningar, där namnunderskrift från fysisk 
person saknas, som exempel  ordförande, 
styrelseledamot eller föreningsmedlem. 

I vår motion kräver vi att det alltid ska finnas 
underskrift av person vid utskick av brev, för att 
brevet ska gälla eller kunna diarieföras i vanlig 
ordning. 

Genom att skriva under ett  brev eller handling, 
bekräftar den person eller de personer som står 
bakom brevet eller skrivelsen, den organisation 
som representeras.  

 

Motion 2-2016 

Under 2015 gjordes ett flertal utskick från vissa 
länsföreningar, där förtal förekom som del av 
informationen, sådant skall under inga 
omständigheter få förekomma vid kommunikation 
mellan länsförening och riksförbundet eller 
mellan länsföreningar. 

I anständighetens namn tillhör inte någon form 
av förtal eller nedsättande uttalande in i 
Elöverkänsligas Förbund eller i våra 
länsföreningar. 

I motionen vill vi påpeka att allt innehåll i vår 
kommunikation skall eftersträvas att gälla 
kärnverksamhet och konstruktiva frågor kring el- 
och strålningsöverkänslighet, det som gagnar våra 
medlemmar och stärker vår gemenskap.  

Vi är inte starkare än den svagaste länken, så vår 
sammanhållning och eftersträvan är att verka för 
gemensamt mål, som skall vara ett riktmärke. 

Även att vi kan ha olika synsätt eller uppfattning i 
olika frågor, så måste respekt och ödmjukhet 
finnas som en självklarhet och som ledstjärna. 
 
 
Motion 3-2016   Opinionsbildning 
 
Vår motståndare lägger stora pengar på 
professionella PR-byråer för att få allmänhet och 
politiker att se världen genom deras ögon. Detta 
har visat sig mycket effektivt.  
Ett exempel är dåvarande Strålskyddsinstitutet 
som 2003 anlitade KREAB för att lugna svenska 
folket efter Uppdrag gransknings reportage om 
mobilstrålningens risker. 
Det vore mycket väl investerade pengar att låta 
en PR-byrå hjälpa Elöverkänsligas 
Riksförbund att utveckla sin strategi för 
opinionsbildning. 
 
Vårt förslag är att Riksförbundet sätter ihop 
en grupp som undersöker vilka lämpliga aktörer 
som finns på marknaden (KREAB, Westander, 
m.fl.) och väljer den som är lämpligast och 
effektivast att samarbeta med, sätter en budget och 
sedan arbetar kontinuerligt för att nå fram med 
vårt budskap på bästa sätt. 
 
Elöverkänsligas Riksförbund har många bra 
idémakare, skribenter etc. Men genom att ta hjälp 
av professionella opinionsbildare kan vi snabbare 
få det genomslag i samhället som vi längtar efter 
och som vi så väl är värda! 
  
 
Motion 4-2016. 
Förslaget är att deltagande ombud till den årliga 
Förbundsstämman, ska i möjligaste mån deltaga 
vid båda dagarnas möten, om inte särskilda skäl 
finns. 

Då kan föreläsning, information och samtal hinna 
landa i konstruktiva och positiva resultat och 
skapa större bredd, enighet och förståelse. 
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Tyvärr har vid tidigare förbundsstämmor vissa 
ombud avstått från att deltaga under andra dagen. 

 

Motion 5-2016 

Hur mår du och ditt barn? 

Har du yrsel, normal trötthet, koncentrations- 
och sömnsvårigheter, huvud- och 
muskelvärk, hjärtarytmier, matsmältnings 
och sköldkörtelproblem, cancer o.s.v.  

Detta kan vara symtom som kommer när kroppen 
skadas av trådlös teknik, som wi-fi, DECT-telefon 
och mobil telefoni. 
Beskriv din situation, be om svar och 
diarienummer. 
Då kan förhoppningsvis Folkhälsoministern sätta 
press så att de följer Europarådets och EU:s 
rekommendationer och sänker gränsvärden av 
mikrovågsstrålning från trådlös teknik. 
 
Folkhälsoministern kan också kräva att 
Socialstyrelsen inrättar en diagnos, som inte 
bara benämner el- och strålningsöverkänslighet 
som psykisk ohälsa. 
DÅ KAN VI SKYDDA OSS OCH VÅRA 
BARNS HÄLSA! 
 
Mycket fakta finns att hämta hos bl.a. 
Elöverkänsligas Riksförbund, Vågbrytarna och 
Strålskyddsstiftelsen. 
 
Skriv eller sänd e-post till folkhälsoministern 
Gabriel Wikström på Socialdepartementet. 
E-post: registrator@regeringskansliet.se 
 
Adress och telefon:  
Regeringskansliet, 103 33 Stockholm 
 
Växel: 08-405 10 00, Besöksadress: Rosenbad 4 

 

 
Blommor i snön               Foto: Yvonne Adamson. 

 

 
Lagändring om diskriminering fick effekt - men 
domstolsprövningar är fortfarande aktuellt, nu har 
det gått över ett år sedan förbudet mot 
diskriminering i form av bristande tillgänglighet 
trädde i kraft.  
DO konstaterar nu att flera aktörer har vidtagit 
åtgärder för att förbättra tillgängligheten efter det 
att utredningar har inletts. 
DO har kunnat se att det nya 
diskrimineringsförbudet har ökat intresset för hur 
man kan förbättra tillgängligheten inom olika 
områden, även när det inte har förekommit en 
anmälan. 
 
"Domstol effektivt" 
Det betyder att förbudet i sig och DO:s tillsyn 
över lagen bidrar till tillgänglighet och att en 
förändring kan uppnås på fler sätt än enbart 
genom att driva ärenden vidare i domstol. 
 
- DO arbetar med flera verktyg och det här 
utesluter inte att det kan bli aktuellt att gå vidare 
med fall där rättsläget är oklart eller där DO ser att 
en domstolsprövning är det mest effektiva sättet 
för att en förändring ska ske, säger Carolina 
Stiwenius, utredare på DO. 
Sedan årsskiftet har det kommit in 2 200 
anmälningar om diskriminering till DO och av 
dessa har 280 handlat om bristande tillgänglighet. 
 
Just nu pågår utredning i ett tjugotal ärenden 
enligt DO. De handlar bland annat om 
tillgängligheten i kollektivtrafik, om tillgång till 
varor och tjänster och om elever som inte får det 
stöd de behöver för att kunna ta del av 
undervisningen i skolan. 
 
I flera fall har det visat sig att aktörer som har 
berörts av DO:s utredningar själva har valt att se 
över sina rutiner och genomföra åtgärder för att 
förbättra tillgängligheten. 
 
Det gäller till exempel en domstol som skickade 
brev per post till en person som hade begärt att få 
handlingar per e-post eller i punktskrift för att 
kunna ta del av dem, och som nu har sett till att 
handlingar ska kunna tas emot i alternativa och 
tillgängliga format. 
Källa: Dagens Juridik. 
 
 
 
15 dec.  Dialogen med patientföreningarna i  
Rosenlunds vårdcentral i Jönköping. 
Ett 50- tal lyssnade på Anette  Nilsson som 
inspirerat pratade över ämnet “Hälsa för livet”. I 
en handuppräckning konstaterade hon att  de 
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flesta i församlingen vill bli 80 år, betydligt färre 
100! 
Att bli riktigt gammal krävs emellertid  rätta 
gener, motion och rätt kost. 
 
Hon uppehöll sig en god stund vid hur 
referenspunkter om framtiden plötsligt  kan 
förflyttas. När kom-ihåg- lappar på 
kylskåpsdörren med tider för fester, teaterbesök 
och utlandsresor ersätts med lappar om medicin 
och läkarbesök,.. 
Egon... Detta drabbade ju bl.a  oss när våra fruar 
blev elöverkänsliga. 
 
Deltog efter kaffe och lussebulle på två 
Workshop. Det ena om Patient lagen ledd av 
infektionsläkaren Johan Darelid den andra 
Passion för livet. Ta det med en höft ledd av  
bl.a. en gammal läkare, Eva Ask. 
 
Med Johan Davelid och ett 25-tal andra tog jag 
bl.a. upp varför läkarna inte skriver in 
elöverkänslighet  i patientjournalerna och all 
kränkning som de elöverkänsliga får utstå. Det 
innebär att man inte kan forska på om t ex bristen 
på B 12 kan ha en utlösande faktor. Mina 
funderingar möttes med främst frågande blickar. 
Som vanligt. Men jag sådde i alla fall några frön 
som jag brukar säga. Också hos Eva Ask.        
Källa: Kjell-O Berggren. 
 

 
Är det så här många upplever vårdval Sverige? 

 
 
 
Del av Pressmeddelande 16-12-2015 
Läkare ger riktlinjer för att förebygga och 
behandla sjukdomar orsakade av strålning 
En grupp läkare från Europeiska Akademin för 
Miljömedicin har gett ut nya riktlinjer för att 
förebygga, ställa diagnos och behandla sjukdomar 
orsakade av elektromagnetisk strålning. Första 

behandlingsåtgärd bör vara reducering eller 
eliminering av strålningen. Läkarna ger också nya 
rekommendationer för högsta exponering som 
även skyddar mot hälsorisker med längre tids 
exponering, till skillnad från de som i dag gäller i 
Sverige vilka saknar skydd mot 
långtidsexponering………………… 
 
Läkarna rekommenderar kollegor att utreda 
noggrant huruvida ohälsosymtom sammanfallit 
historiskt med exponering för olika källor av 
EMF. Läkare bör även utreda om EMF kan vara 
en orsak eller bidragande orsak vid sjukdomar 
som Alzheimers, ALS, cancer, samt vid tillstånd 
av hyperaktivitet och inlärningsproblem i skolan.  
De vanligaste symtomen på exponering för EMF 
exempelvis från trådlös teknik är sömnsvårigheter, 
huvudvärk, tryck över huvudet, trötthet, 
utmattning, ökad stress, hjärtklappning, 
blodtrycksproblem, värk i muskler och leder, 
depression, minnes- och koncentrationsproblem, 
yrsel och tinnitus samt ökad infektionsbenägenhet. 
Oxidativ stress “övertygande bevisat” 
 
Presskontakt 
Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen 
Telefon: 08-560 51213 
E-post: mona@stralskyddsstiftelsen.se  
 
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  
 
 
 

 
Utan någon politisk värdering säger denna bild 
och text mer än tusen ord. Det var inte så många 
år sedan vår kommunikation mellan varandra 
fungerade på ett mer hälsovänligt sätt. / Egon R. 
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I tidigare medlemsbrev har vi berättat  
om hur barnläkaren Mats Reimer fick stå 
oemotsagd i SVT2:s Aktuellt-sändningen 2015-
09-09. Undertecknad har överklagat 
Granskningsnämndens beslut, som friade inslaget.  
Jag har skrivit följande: När man är drabbad av el- 
och strålningsöverkänslighet, blir man både ledsen 
och upprörd över att se ett så lögnaktigt uttalande 
utan att det bemöts. Det cementerar då all 
villfarelse att elöverkänslighet inte finns. 
 
Europarådets resolution 1815 (2011), uppmanar 
medlemsländer (där Sverige ingår) att vidta 
åtgärder för att skydda de elöverkänsliga. 
Elöverkänsligas Riksförbund ingår i HSO och 
uppbär de kriterier som ingår för att erhålla 
statsbidrag som handikapporganisation. 
 
Enligt lagen från 2015-01-01 är det olagligt att 
diskriminera person med funktionsnedsättning. 
Att våra ansvariga myndigheter inte tar sitt ansvar 
och skyddar Sveriges befolkning är en katastrof 
och kränkande. 
Vi ser hur sömnmedelsförbrukning och 
sjukskrivningstal med de symtom som trådlös 
teknik ger, ökar i takt med den trådlösa teknikens 
utbyggnad. 
 
Nu till mitt ärende: Jag ber vänligt men bestämt 
att ni  informera era duktiga och sympatiska 
medarbetare på Aktuelltredaktionen, att sådana 
sårande kommentarer ska bemötas i 
fortsättningen. Källa: Marianne Aztor. 
 
 
 
 

 
Vid flera tillfällen har man kunnat se dem på 
avstånd och höra deras kvittrande läte ( brukar 
beskrivas som ett plingande av silverklockor). 
Men i dag hade de tid att stanna till en liten stund, 
om inte helt nära så i alla fall så pass att det gick 
att ta någon bild..... ....fina Sidensvansarna.        
Text & bild: Yvonne Adamson. 
 
 

Skolmiljön och trådlös teknik 
”Svenska skolbarns hälsa allvarligt hotad av 

brister i myndigheternas politik” 
Publicerad 5 januari 2016, uppdaterad kl. 8:06 
 
Vad vi såg fram emot att återvända till 
Sverige!  
Vi hade bott där i drygt 2,5 år mellan 2010 och 
2012 och våra fyra barn hade blommat upp efter 
flera år av prestationsinriktad undervisning i 
Nederländerna. Jag hade lovordat det svenska 
skolsystemet i nederländska rikstidningarna och i 
tidningen för det största lärarfacket AOb .  
Jag skrev att ni hade ju guld i händerna, som vi 
brukar säga i Holland. Sverige var en oas i Europa 
med ett system som satte humanitet, trygghet, 
trivsel och välmående högre än prestationer. 
Jämfört med det bleknade varje europeisk PISA-
rapport. 
 
I början av 2015 flyttade vi till Sverige för gott 
och bosatte oss i Alingsås. Men vad hade hänt 
mellan 2012 och 2014? Det visade sig att en 
jättesnabb digitalisering inom skolväsendet hade 
ägt rum i Sverige. I hela Alingsås kommun och i 
nästan hela Sverige var alla skolor försedda med 
WiFi-nätverk och alla från årskurs 7 fick en 
ultramodern glänsande MAC-air. Jag blev lika 
chockerad som mina äldsta söner blev glada. För 
hur var det möjligt att hela Sverige hade installerat 
trådlösa nätverk i sina skolor? Sverige, landet där 
våra barn alltid hade varit så trygga i skolan. 
 
Det övervägande flertalet av all oberoende 
internationell vetenskaplig forskning om trådlös 
teknik har påvisat att den är skadlig för 
människan, djur och växter. Exponering för 
mikrovågor skadar enligt forskning cellernas 
DNA, hjärnans celler och funktion, försämrar 
inlärningsförmåga och minne och orsakar i 
hopklumpning av blodcellerna, huvudvärk, 
sömnsvårigheter, hjärtarytmier, cancer och 
sterilitet. Dessa effekter har påvisats för strålning 
långt under dagens ”säkra gränsvärde”, ett 
gränsvärde som redan 2008 bedömdes som 
föråldrat av Europaparlamentet. 
 
Nyligen visade forskning att honråttor som 
exponeras dagligen 15 minuter för en trådlös 
signal av en mobiltelefon, hade efter två veckor 
bara hälften av alla deras äggceller kvar. Vad 
säger det om våra skolbarn och lärare? De 
exponeras dagligen för strålningsvärden som 
enligt hundratals experter från hela världen är 
livshotande. Mängden mobiltelefoner,  
i-Pads och datorer gör skillnad här. Ju fler som är 
anslutna till det trådlösa nätverket desto större blir 
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strålningsexponeringen. I ett experiment som man 
gjorde i tv-programmet Panorama (BBC 2007) 
framgick till allas häpnad att strålningen i en klass 
med 20 trådlösa datorer var tre gånger så hög som 
den högst mätta strålningsnivån från en 
mobilmast. Fastän det i hela världen rapporterades 
om mer och mer hälsoproblem i samband med  
WIFI i skolan, har konsekvenserna på lång sikt 
aldrig undersökts. Därför är trådlösa nätverk i 
skolan inte bara en påvisbar risk men också ett 
ansvarslöst och oetiskt experiment med våra barns 
hälsa som insats. 
 
Hur kan det bli så i ett land som Sverige där 
trygghet, humanitet och mänskliga rättigheter är 
så starkt förankrade i samhället? Det mest 
påfallande är det bristande rådgivande organet 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Myndigheten 
ger en felaktig bild av läget. De påstår på sin 
hemsida; ”Det finns inga vetenskapligt grundade 
misstankar om hälsorisker med att exponeras för 
radiovågor från trådlösa datornätverk”. Detta är 
helt uppenbart antingen ett mycket föråldrat 
påstående eller en lögn, dock i båda fall ett direkt 
bevis på SSM`s opålitlighet. 
 
”Låt barnen aldrig vara nära en uppkopplad 
mobiltelefon eller surfplatta”, sa tidigare 
Microsoftchefen Frank Clegg som just nu 
leder Canadians for Safe technology. 
Internationellt har det de senaste åren haglat 
varningar från tongivande internationella 
organisationer och experter för att skydda elever 
från hälsoriskerna med trådlös teknik. År 2011 
rekommenderade Europarådet för mänskliga 
rättigheter att inte använda WiFi i skolorna och att 
sänka ner gränsvärdet 100 000 gånger.6. År 2012 
rekommenderade 29 oberoende forskare och 
hälsoexperter i Bioinitiative-rapporten att sänka 
ner gränsvärdet 1000 000 gånger. 
 
Enligt denna norm sprider bara en laptop eller 
router i ett klassrum redan för mycket farlig 
strålning. I december 2014 kritiseras WHO`s 
granskning av hälsorisker med strålning av 47 
internationella organisationer från hela världen. 
Och i maj 2015 uppmanas FN och WHO av 190 
experter från 39 länder, att bättre skydda 
människor mot hälsorisker genom strålning från 
trådlös teknik. Hur många varningar behöver 
Sverige innan man gör något?   
 
Många andra länder (bl.a Kanada, USA, Norge, 
Tyskland, Österrike, Italien, Schweiz, Frankrike, 
Bulgarien, Ungern, Polen, Ryssland, Israel, Indien 
och Kina) vidtar sedan dess åtgärder och ersätter 
trådlösa nätverk i skolor av kabelburet internet, 
begränsar eller förbjuder användning av mobiler i 

skolan och sänker gränsvärdena för strålning 
radikalt. Sverige gör ingenting. Tvärtom, man 
utvidgar digitaliseringen i skolor hela tiden. 
Sverige struntar i alla varningar och ignorerar att 
SSM inte fungerar. Det finns inga ansvariga 
politiker som lägger sig i och knappt oberoende 
press som vågar sätta upp ämnet på dagordningen, 
livrädd som man är att gå miste om reklamintäkter 
från tekniksektorn. 
 
Denna situation gör att tjänstemän (ministrar), 
föräldrar, lärare och barn själva inte kan fatta 
informerade beslut. Därför går svenska skolbarn 
obekymrade runt med mobilerna mot örat och 
sitter glatt med sina laptops i knät. Redan i unga 
år utvecklar de ett ohälsosamt beteende som leder 
fram till påvisad skada för dem själva och deras 
omgivning. Denna omedvetenhet främjar 
den trådlösa teknikens industri och 
myndigheternas statskassa, men leder samtidigt 
fram till en kränkning av barnens rätt att vara 
skyddade i skolan. Just i ett land med skolplikt 
borde man värna om de här rättigheterna för att 
barn inte har något alternativ. 
 
Att erbjuda skolbarn trådlös teknik är minst 
lika dåligt som att dagligen erbjuda dem cigaretter 
och alkohol. Det behövs inte mer vetenskapligt 
bevis för det. Däremot behövs det ansvariga 
ministrar som agerar direkt. Vi föräldrar kan inte 
vänta tills de första signalerna av skada anmäler 
sig. Mobiltelefoner måste utestängas från 
skolbyggnader och trådlösa nätverk ersättas av 
kabelburet internet. Bara då kan eleverna 
garanterat gå till skolan i en trygg miljö. Det är 
det minsta som ett barn med skolplikt har rätt till. 
 Wendy Schouten 
Nederländsk forskningsjournalist, arkeolog, debattör och 
fyrabarnsmamma 
Källa: Nya dagbladet. 
 
 
 
 

 
                                           Foto: Yvonne Adamson 
 
Det är inte bara människor som ska skyddas från att 
exponeras av ohälsosam mikrovågsstrålning, det gäller i lika 
hög grad djur och natur.   / Egon R, 
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Artikel anmäld till Allmänhetens Pressombuds-
man och till Diskrimineringsombudsmannen 
(DO). Motivering är kränkning mot en grupp 
människor med funktionsnedsättning. 
 
Eric Erfors, skriver på Expressens nättidnings 
ledarsida att elallergi inte ska ge rätt till bidrag 
från Socialstyrelsen. 
Publicerat 6 jan 2016 kl.19.06. 
 
En funktionsnedsättning betyder att man har 
nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller 
intellektuellt. Det kan vara i olika grad och 
påverka livet olika mycket.  
En del föds med en funktionsnedsättning, men 
andra får dem av till exempel sjukdom eller 
olycka. Funktionsnedsättningar kan vara under 
en period eller hela livet. 
El- och strålningsöverkänslighet är en 
funktionsnedsättning. 
 
Att bemöta Elöverkänsliga människor som grupp, 
vanliga människor som inte längre tål el- och 
mikrovågsstrålning, det vill säga strålning från 
mobiltelefoner, datorer, wifi-nätverk, mobilmast. 
Elöverkänsliga är ofta högutbildade och 
kompetenta personer, men tvingas leva ett liv i 
misär på grund av sitt funktionshinder som är 
miljöbetingat. De klarar inte att arbete på ett 
kontor, åka buss och tåg, fika på stan, gå på en 
konsert eller låna en bok på biblioteket eftersom 
de drabbas av yrsel, illamående, migränanfall, 
hjärtklappningar, hjärntumörer och andra 
rubbningar bland annat.  
Mikrovågsstrålningen är skyhög i Sverige även 
om den inte syns med blotta ögat.  
 
Många elöverkänsliga personer har ständigt värk i 
kroppen och kan inte sova på nätterna. Hur många 
kan föreställa sig hur det känns att leva ett liv där 
allting handlar om värk och illamående och 
sömnlösa nätter?  
Om Eric Erfors själv hade drabbats av 
elöverkänslighet och blivit tvungen att bo i en 
övergiven husvagn mitt i skogen, hade han säkert 
haft mer förståelse för hur det känns att leva med 
en sådan betungande funktionsnedsättning.  
Att plötsligt bli elöverkänslig innebär att man 
berövas sina mest basala rättigheter: möjligheten 
att arbeta och försörja sig, rätten att bo i en frisk 
kropp, rätten till ett anständigt liv.  
 
En elöverkänslig person sa till mej: Att vara 
elöverkänslig måste jag acceptera, men att inte bli 
betrodd eller bli ifrågasatt på grund av min 
funktionsnedsättning - det kan jag inte acceptera, 
det är att bli trampad och kränkt som människa. 

 
Tillgänglighet är en självklarhet för de flesta, en 
självklarhet som inte får ifrågasättas eller naggas i 
kanten, men vem ställer frågan till sig själv? 
> Vad innebär tillgänglighet för den som äger en 
funktionsnedsättning?  
> Vad innebär begränsad rörelsefrihet? 
 
I maj 2015 vädjade 200 vetenskapsmän till FN, 
WHO och medlemsländerna om skydd mot de 
hälsorisker som mikrovågsstrålning kan medföra, 
samt bättre information om riskerna till alla.  
 
Eric Erfors artikel saknar stor kunskap i vad el- 
och strålningsöverkänslighet innebär, och saknar 
saklighet och empati.  
/ Egon Reiver. Med textstöd av Laura Popa, jurist. 
 
Svar: Hej Egon, Du skriver om en artikel i 
expressen om elöverkänslighet. Det som 
publiceras i en tidning är inte något som 
Diskrimineringsombudsmannen (DO) kan 
påverka då det faller utanför 
diskrimineringslagens skydd mot diskriminering. 
Det som skrivs i tidningar regleras istället av 
press- och yttrandefriheten. Jag måste därför 
hänvisa dig vidare. 
 
Justitiekanslern (JK) är ensam åklagare i ärenden 
rörande yttrandefriheten. Mer information om 
JK:s verksamhet och vad man kan anmäla dit 
finns på deras webbplats: www.jk.se, telefon: 08-
405 10 00. 
Du kan även kontakta Allmänhetens 
pressombudsman/Pressens opinionsnämnd: 
www.po.se/.   
 
Jag hoppas att detta klargör situationen och ger 
dig vägledning i hur du kan gå vidare. I och med 
detta svar avslutas ditt ärende, RÅD 2016/49 hos 
DO. 
Med vänliga hälsningar Nadia Pettersson 
 
 
 
Anmälan angående STV:s Rapport som på nytt 
angriper elöverkänsliga – Industry Service i stället 
för Public Service. 
Söndagen den 3 januari sände SVT Rapport ett 
reportage på bästa sändningstid som tydligt 
angriper det förhållande att människor som blir 
sjuka och får svåra symtom av förhöjda nivåer av 
elektromagnetisk strålning i hemmet kan få bidrag 
i några kommuner i Sverige. 
SVT:s reporter Henrik Berlind-Dehlin med en 
bakgrund från Vattenfall (2006-2010) var tydligt 
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kritisk till att Skellefteå kommun gav 
elöverkänsliga bidrag (50 000) för att sanera huset 
från elektromagnetisk strålning. Någon analys om 
vinsten för samhället genom att ge detta 
förhållandevis lilla stöd om det kan få en 
människa att bli mindre belastning för sjukvården, 
färre sjukskrivningsdagar och fortsatt 
arbetskapacitet gjordes inte. 
 

Att vara opartisk är att ha ett neutralt 
förhållningssätt till något utan att blanda in 
vinklade åsikter. För en programverksamhet 

innebär opartiskhet i huvudsak tre saker. 

 Om någon blir klart utpekad och 
kritiserad ska denne få möjlighet att 
bemöta kritiken. 

 Kontroversiella ämnen eller händelser får 
inte behandlas på ett ensidigt sätt. 

 En representant för programföretaget får 
inte ta ställning i en kontroversiell fråga. 

Kravet på opartiskhet hindrar inte att ett inslag 
kan ha en kritisk utgångspunkt eller särskild 
vinkel. Public serviceföretagen är skyldiga att 
kommentera olika händelser, stimulera till debatt 
och granska företag, myndigheter och 
organisationer. Med public serviceföretagens 
skyldighet att kommentera följer också ett visst 
utrymme för värderande omdömen. 

Intervjun med Berglind-Dehlin var inte opartisk, 
som alltså har en bakgrund från den industri som 
aktivt arbetar med att motarbeta erkännande av 
elöverkänslighet, påstod felaktigt ”att forskningen 
inte hittat samband mellan elektromagnetiska fält 
och de besvär som så kallat elöverkänsliga 
upplever sig ha”. Han påstod också att 
kommunen: ”inte får ge 
bostadsanpassningsbidrag”. 

I reportaget intervjuades även Fredrik 
Haux på Folkhälsomyndigheten som dessutom 
gav följande felaktiga information: 
”I dag kan man inte se att det skulle finnas 
kopplingar mellan el och elöverkänslighet. Man 
har inte kunnat se något orsakssamband mellan 
elen och symptomen i vetenskapliga tester”. 

Det finns omfattande forskning som visar 
negativa effekter på celler, på växter, i djurförsök, 
och i undersökningar av människor. Det står helt 
klart om man objektivt granskar frågan och 
forsknings-läget. 
(Se www.stralskyddsstiftelsen.se). 

I maj vädjade 200 vetenskapsmän om bättre skydd 
mot hälsoeffekterna med elektromagnetisk 
strålning och i september 2015 konstaterade 
drygt 20 läkare och experter i en gemensam 
skrivelse att ”elöverkänslighet kan i dag kopplas 
till exponering för strålning med stöd av 
faktagranskade vetenskapliga belägg och kliniska 
undersökningar av patienter”. 
Källa: Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen 2016-01-09 
Bearbetat och anmält av: Egon Reiver, ordförande i 

Elöverkänsligas Förening i Jönköpings län. 
 
Hej, 
Vi har tagit emot din anmälan mot SVT, Rapport. 
Anmälan har fått dnr 16/00019.  
Med vänlig hälsning REGISTRATOR 

Myndigheten för press, radio och tv    
Telefon växel: 08-580 070 00 
Adress: Box 33, 121 25 Stockholm-Globen 
www.mrtv.se 
The Swedish Press and Broadcasting Authority    
Switchboard: +46 8 580 070 00 
PO Box 33, SE-121 25 Stockholm-Globen 

 

 
Svartmes        Foto: Yvonne Adamson 

 
 
 
14 jan. Möte med Länsrådet för  
funktionsnedsättning i Jönköping. 
 
Möte med HSO under förmiddagen öppnades av 
Lars Winborg, HSO och eftermiddagens möte 
med LFF (Länsrådet För Funktionsnedsättning) 
öppnades av ordförande Eva Blomquist, HRF. 
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Tillgänglighet i samhället och de krav som ställs 
på fysisk tillgänglighet, var som en röd tråd rakt 
igenom båda sammankomsterna under dagen. 
Vår förening hade sänd in en skrivelse om 
TILLGÄNGLIGHET eller NÄR – VAR – HUR, 
som information och underlag till diskussion, där 
vardagsproblem speglar de sidor om att vara 
drabbad av el- och strålningsöverkänslighet. 
Glädjande nog fick jag mycket till förfogande att 
tala och diskutera i ämnet. 
Att tala om funktionsnedsättning rakt över är en 
viktig del i att fokusera de olika problemen som 
berör alla former av funktionsnedsättning. När det 
gäller kunskapen om vad/hur el- och 
strålningsöverkänslighet fungerar allmänt, finns 
ett mycket stort mörkertal.  
För att nå ut med vårt budskap måste vi hitta ett 
gemensamt forum, där informationen på ett enkelt 
och förståeligt sätt kan tas emot. Idag är det både 
hackat och malet, vad detta gäller. / Egon R. 
 
 
 
Lagförslag från enskilda ska kunna tas upp i 
riksdagen - förslag från 
Demokratiutredningen. 
Publicerad 2016-01-18 10:42 
Gör det möjligt för alla att lämna motioner till 
riksdagen, kommuner och landsting. Det är ett av 
förslagen från Demokratiutredningen som 
presenterar sitt slutbetänkande idag. 
 Tanken är att motionen ska kunna läggas upp på 
en central webbplats. Får den stöd av en procent 
av de röstberättigade ska den behandlas på samma 
sätt som förslagen från de folkvalda. 

"Makten har förflyttats" 
I en debattartikel på Dagens Nyheter beskriver 
utredarna Olle Wästberg och Daniel Lindvall hur 
mycket av politikutvecklingen har flyttat från 
folkrörelse och partier till intresseorganisationer, 
tankesmedjor och PR-byråer.   
”Risken är att enskilda får sämre möjligheter att 
delta eller bli representerade i politiken och att 
påverkan i högre grad blir en fråga om resurser.” 
Författarna skriver att ett ytterligare skäl för fler 
möjligheter till direktpåverkan mellan valen är att 
Sverige, jämfört med andra demokratier, har 
ovanligt långt mellan val. 
 
”Enligt en SOM-undersökning tycker sig endast 
15 procent av medborgarna kunna påverka beslut 
på nationell nivå mellan valen. Samtidigt har de 
politiska partiernas försvagats, förlorat cirka en 

miljon medlemmar sedan 1980-talet och blivit 
mer av eliter.” 
I en intervju i Ekot ifrågasätts hur en enskild 
person ska kunna lyckas samla en procent av alla 
röstberättigade för en viss fråga. 
- Visst kan det vara så att intresseorganisationerna 
använder sig av det här men samtidigt innebär det 
här en motvikt till intresseorganisationer och till 
organiserade intressen genom att enskilda kan 
lägga en motion och söka stöd för det och man 
själv kan gå in och se om det finns något 
intressant att skriva under, säger Olle Wästberg. 
Kritiska mot dagens partistöd 
Demokratiutredningen vill också att partistödet 
ska ses över så att pengarna verkligen används på 
ett sätt som bidrar till lokalrepresentation och 
aktivitet. 
”Den svenska politiken har centraliserats. Det 
märks bland annat genom att det kommunala 
partistödet och ledamotsstödet i riksdagen i hög 
grad slussas till de centrala partiorganisationerna.” 
Källa: Dagens Juridik 
 

 
 

Föreningens årsmöte 
söndagen 28 febr. 2016 

kl. 14.00. 
 

Runedalsgatan 7 i Nässjö. 
 

Se bifogad kallelse. 
 

 Möt upp, din demokratiska  
rätt att påverka! 

 
Välkommen 

 
/Styrelsen 


