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Allt fler varnar för farlig mobilstrålning
Av Michael Wilczek
Farligt eller inte? Det tycks vara den eviga frågan kring mobiltelefonerna och
dess strålning. Nu flaggar dock allt fler instanser för strålningen vi utsätts för.
Olika studier säger olika saker och man är långt ifrån på det klara hur det egentligen
ligger till med mobiltelefoners strålning och dess eventuella hälsoinverkan. TCO
development betonar ändå att allt fler instanser runt om i världen nu varnar för
strålningen.
Det franska Hälsovårdsdepartementet är den senaste av alla myndigheter att nå ut
med sina varningsrekommendationer. De menar att man bör vara försiktig med
exponering för hög och långvarig strålning och varnar i synnerhet för kombinationen
barn och mobilprat. Barn uppmanas att inte prata mycket i mobiltelefon.
– Samma råd ger svenska myndigheter, men det är viktigt att det upprepas och att
råden kommer från flera olika håll, säger Jan Rudling, vd för TCO Development.
Inga av de vetenskapliga studier som genomförts har hittills kunnat påvisa några
hälsovådliga effekter på lång sikt men samtidigt menar många experter på att det
alldeles för tidigt för att kunna uttala sig i frågan. Vi har helt enkelt inte använd
mobiltelefoner tillräckligt länge för att kunna dra några hårda slutsatser, menar de.
– Eftersom vi inte vet säkert är det viktigt att tillämpa försiktighetsprincipen. De råd
om mobiltelefonanvändning som kommer understryker vikten av TCO Developments
arbete. Med TCOs mätningar och märkning blir det lättare att välja mobiltelefoner och
headset med lägre strålning, säger Jan Rudling.
– Förutom att välja en mobiltelefon som ger ifrån sig lägre strålning kan man använda
headset (ej trådlös) och försöka hitta en plats där man har så bra mottagning som
möjligt när man ska prata, fortsätter han.
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