
MOBILTELEFONI I EUROPA 
 
  
ÖSTERRIKE - Österrikes miljömedicinare förväntat sig ökande hälsoproblem 

  med det trådlösa samhället. www.aerztekammer.at 
- Läkarförbundet i Wien råder att bara använda mobil i nödfall. 
  Barn under 16 år ska inte använda mobiltelefon. www.aekwien.at 

 

NORGE - Barnombudsmannen varnar för mobiler till barn under 13 år och 
  anser att barn inte ska användas som försökskaniner.  

   Aftonbladet 4/1 -04 
 

TYSKLAND  - Runt den lilla staden Nailas enda basstation för mobiltelefoni 
  är risken att få cancer tredubblad. Nürnberger Zeitung 23/7 -04 
- En grupp läkare i Bamberg har gjort Europas största undersök- 
  ning av hälsoproblem omkring mobilsändare. Resultatet är alar- 
  merande. Elektrosmognews.de 

 

SCHWEIZ - Sedan mobiltelefonin kom till Schweiz får allt fler diagnoser 
  som psykiska sjukdomar, sjukdomar i nerver och sinnesorgan, 
  ämnesomsättning, hjärta och kärl m.fl.. www.gigaherz.ch/819 

 

SPANIEN - 5 barn fick cancer av gigantisk mobiltelefonianläggning vid 
  skola. 7 boende intill skolan fick också cancer. 

   Miljömagasinet 26/3 -04 
 

ENGLAND  - Englands strålskyddsinstitut upprepar rekommendationen att 
  barn bara ska använda mobiltelefon när det är absolut 

   nödvändigt. BBC NEWS 11/1 -05 
 

RYSSLAND  - Ryska SSI varnar barn och ungdomar under 16 år, gravida 
  och personer med epilepsi, neurologiska sjukdomar, sömn- 
  problem eller minnesproblem, för att använda mobiltelefon. 

   Third International Conference on EMF 2002-09-17--25 
 

HOLLAND  - Larmrapport om 3G visar på betydande påverkan 3770 gånger 
   under vårt gränsvärde redan efter 20 minuter (bl.a. huvudvärk, 
   yrsel och illamående). Boken ”Spelet om 3G” sidan 50 
 

SVERIGE - "Svenskt strålskydd i kris samtidigt som riskerna ökar" 
  skriver forskare, myndigheter och organisationer i en 
  debattartikel i Dagens Nyheter 6/5 -05. 

 - Bland Europas högsta gränsvärden för GSM och 3G. 
 

GRÄNSVÄRDEN  - Flera länder och städer har lägre gränsvärden än Sveriges 
  10 watt per kvadratmeter. Italien, Ryssland, Kina och 

   Schweiz 0,1; Moskva 0,03; vallonska delen av Belgien 0,024; 
  Paris och Wien 0,01; Salzburg 0,00001. 

 

EU - REFLEX, EUs forskningssatsning på mobilstrålning, visar att 
  den kan orsaka cancer och skada arvsmassan. 

   Miljömagasinet 22/12 -04 
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