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Gospa Harlem Brundtland, gene-
ralna direktorica Svetovne zdrav-
stvene organizacije med leti 1998

in 2003 ter biv{a ministrska predsedni-
ca Norve{ke, je izjavila, da so brez‘i~-
ni telefoni v njeni pisarni v @enevi pre-
povedani iz izklju~no zdravstvenih
razlogov. Brundtlandova, po izobrazbi
doktor splo{ne medicine, je dejala, da
ima zaradi brez‘i~nih telefonov resne
zdravstvene te‘ave. Njeno izjavo je obja-
vil tretji najve~ji norve{ki ~asopis Dag-
bladet, drugim ~asopisom se ta nevsak-
danja izjava za zdravje odgovorne stro-
kovnjakinje ni zdela toliko pomemb-
na, da bi jo objavili.

Seveda pa gospa Harlem Brundtland
ni edina, ki javno opozarja na vse ve~
zdravstvenih te‘av zaradi ‘e povsem
vsakdanje mobilne telefonije. Tudi razi-
skave so na strani njene izjave; v ZDA in
na [vedskem poro~ajo, da je delovanje
brez‘i~nih naprav ne le zdravju {kodlji-
vo, lahko je tudi smrtonosno. Pred nami
je problem novega tiso~letja: elektro-
magnetno onesna‘enje.

Princip mobilnega telefona kot tudi
ve~ine brez‘i~nih naprav temelji na
oddajanju mikrovalov iste frekvence;
tako deluje tudi mikrovalovna pe~ica.
Z neprestano izpostavljenostjo elek-
tromagnetnemu sevanju, tudi tedaj,
ko se ne pogovarjamo, se na ‘ivih
bitjih ustvarjajo napake, ki oslabijo
obrambni sistem organizma in vo-
dijo v razna bolezenska stanja.

Spekter elektromagnetnega va-
lovanja se deli na dva dela: ionizira-
ne oziroma usmerjene valove (‘arki
X in atomsko sevanje) in neionizira-
ne oziroma razpr{ene valove (mikro-
valovi). Znanost obravnava ionizirane
valove kot ‘ivljenjsko nevarne, ker po-

vzro~ajo raka, medtem ko naj bi bili
neionizirani valovi varni. [te-
vilni laboratorijski testi na
‘ivih organizmih pa so po-
kazali, da je tak{na obrav-
nava zmotna.

Valovi mobilnega telefo-
na imajo enak u~inek na mo-

‘gane kot valovi mikrovalovne pe~ice
na obsevano hrano: znotraj obsevanega
predmeta povi{ajo temperaturo, ki se {i-
ri navzven in ne od zunaj navznoter kot
pri infra pe~eh. V strukturno zapletenih
~love{kih mo‘ganih in na povr{ini mo‘-
ganov povzro~ajo tako imenovane vro~e
to~ke, v katerih ima pove~ana tempera-
tura uni~ujo~e u~inke.

Varnostni standard mobilne telefo-
nije dolo~a vrednost SAR (stopnje spe-
cifi~ne absorpcije) – vrednost, pri kateri
se energija absorbira v telesu. Toda
vrednosti tega standarda so vpra{ljive
iz dveh razlogov. Prvi~ zato, ker jih do-
lo~a nekak{en poljuben pravilnik, ki te-
melji na predpostavki, da mo‘gani us-
pe{no prenesejo temperaturno povi{a-
nje 1 °C na uro. Drugi~ pa zato, ker so
te standarde dolo~ili elektroin‘enirji in
ne medicinski strokovnjaki. Tako je na
primer v ZDA standard za SAR posta-
vila Zvezna komisija za komunikacije
(Federal Communications Commission)
in zna{a 1,6 vata na kilogram, medtem
ko je v Evropski uniji ta vrednost 2 W/
kg. Ali imajo postavljene vrednosti tudi
stranske u~inke in kaj o tem pravi
medicinska stroka?

[VEDSKE RAZISKAVE
Od leta 1988 so {vedski razisko-

valci pod vodstvom nevrokirurga
Leifa Salforda opravili {tevilne razi-
skave na ‘ivalih. Izpostavljali so jih
mikrovalovom razli~nih jakosti; od
tiste, ki jo ustvarja mikrovalovna
pe~ica, do jakosti valov mobilnega

telefona. Ugotovili so, da se v mo‘-
ganskem tkivu ne glede na jakost valov

nabira beljakovina albumin. Ta beljako-
vina je sicer normalna sestavina v krvi,
vendar njena prisotnost v mo‘ganskem

V ZDA in na [vedskem
poro~ajo, da je delovanje
brez‘i~nih naprav ne le
zdravju {kodljivo, lahko

je tudi smrtonosno.

Elektromagnetnemu onesna‘evanju se ni ve~ mogo~e izogniti

Smrtonosni valovi

Nepogre{ljiv vsakdanji
pripomo~ek sodobnega ~loveka, ki pa lahko
{kodljivo u~inkuje na na{e zdravje.
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tkivu nakazuje po{kodbe krvnih ‘il in
izgubo dolo~enega dela za{~ite. Doka-
zali so, da se albumin za~enja kopi~iti v
mo‘ganskem tkivu ‘e po dveh minutah
izpostavljenosti mikrovalovom mobil-
nega telefona.

Obdukcija testiranih ‘ivali je pokaza-
la, da tovrstno dvourno obsevanje uni~i
do dva odstotka mo‘ganskih celic in
ustvari trajne okvare na delu mo‘ganov,
kjer potekajo funkcije u~enja, spominja-
nja in gibanja. [e bolj zaskrbljujo~i so bili
rezultati testov, ki so pokazali, da zmanj-
{ana stopnja izpostavljenosti mikrovalo-
vom ne zmanj{a mo‘ganskih po{kodb.
Dr. Salford javno opozarja, da so mobil-
ni telefoni »dosedaj najve~ji biolo{ki eks-
periment na ~loveku« in da bi lahko celot-
na generacija mladostnikov, ki jih veli-

ko uporabljajo, ‘e do srednjih let razvi-
la psihi~ne motnje ali Alzheimerjevo bo-
lezen.

VPLIV NA
KRVNO-MO@GANSKO

PREGRADO
Prav neverjetno je, da so omenjene

raziskave potekale {ele v ~asu vsesplo{-
ne uporabe mobilne telefonije, saj je ame-
ri{ki nevroznanstvenik Allan H. Frey ‘e
v sedemdesetih letih demonstriral uni-
~ujo~ u~inek, ki ga ima majhna koli~ina
mikrovalovnega sevanja na krvno-mo‘-
gansko pregrado ter na placentno pre-
grado, ki {~iti zarodek. Laboratorijski
dokazi, pritisk javnosti in vse ve~je {tevilo
obolelih, ki so zahtevali pojasnila, je pri-
sililo vse odgovorne institucije k skup-

Nekateri zdravniki opozarjajo, da je
nara{~ajo~e {tevilo razli~nih obolenj v
zadnjih dvajsetih letih mo~no poveza-
no s stalnim sevanjem iz okolice. Pov-
sem jasno je, da je sokrivec mnogih obo-
lenj, kot so astma, motnje spanca, razli~-
ne oblike psihi~nih motenj, epilepsija …
ravno bombardiranje na{ega telesa z
razli~nimi elektromagnetnimi valovi.

@e dolgo so znani primeri obolelih
ljudi iz industrije mikrovalovnih pe~ic
in tistih, ki so v petdesetih in {estdesetih
letih gradili radarske stolpe. Tehnolo{ko
razviti Sovjeti, ki so se sre~evali z enaki-
mi te‘avami, so tovrstna obolenja poi-
menovali bolezni valov in so o tem opra-
vili obse‘ne {tudije. Vzrok bolezni teh
delavcev je bil pred {tiridesetimi leti ja-
sen: izpostavljenost elektromagnetnemu
sevanju. Danes je tej nevarnosti neneh-
no izpostavljen vsak posameznik, ven-Spekter elektromagnetnih valov, vklju~no z mikrovalovi.

ni razpravi o tej temi. No-
vembra 2003 je Evropska
unija sponzorirala svetov-
no konferenco z naslo-
vom »Ali interakcije v po-
lju radijskih frekvenc lah-
ko vplivajo na krvno-mo‘-
gansko pregrado?«

Kaj sploh je krvno-mo‘-
ganska pregrada? To je
za{~itna ovojnica, ki nad-
zoruje prehod snovi iz kr-
vi v osrednji ‘iv~ni sis-
tem. Ta fizi~na pregrada
med lokalnimi krvnimi
‘ilami in ve~jim delom os-
rednjega ‘iv~nega siste-
ma prepre~uje prehod mno-
gih snovi, ne pa tudi alko-
hola in te‘kih kovin. Ovoj-
nico po{koduje ‘e majh-
na koli~ina mikrovalov,
nakar postane prepustna
za {tevilne {kodljive sno-
vi, ki potem lahko potuje-
jo v osrednji ‘iv~ni sistem.
Poleg teh izredno ob~ut-
ljivih delov ~love{ke no-
tranjosti je v nevarnosti {e
cela vrsta organov, kot so
plju~a, srce, o~i, moda in
{~itnica.
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SMRTONOSNI VALOVI

Nevrokirurg dr. Leif Salford opozarja, da so
mobilni telefoni »dosedaj najve~ji biolo{ki
eksperiment na ~loveku« in da bi lahko ce-
lotna generacija mladostnikov, ki jih veliko
uporabljajo, ‘e do srednjih let razvila psihi~ne
motnje ali Alzheimerjevo bolezen.
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dar proizvajalci in prodajalci brez‘i~ne
tehnologije seveda vztrajno zagovarja-
jo njeno varnost.

VZROK ZA VE^
POMIRJEVAL?

Dr. Olle Johanson, nevroznanstvenik
na in{titutu Karolinsk v Stockholmu, je
opravil zanimivo {tudijo, v kateri je doku-
mentiral slab{anje zdravstvenega stanja
ljudi na [vedskem. Poslab{anje se je po-
javilo z uvedbo druge generacije (1800-
megaher~nih) mobilnih telefonov leta
1997 in v naslednjih petih letih se je ve~
kot podvojilo {tevilo bolni{kih odsotno-
sti. V tem ~asu se je podvojila tudi pro-
daja antidepresivov, {tevilo prometnih
nesre~ pa je spet za~elo rasti. Poleg tega
so opazili nara{~ajo~e {tevilo smrti zara-
di Alzheimerjeve bolezni, ki je dosegla
vi{ek med leti 1999 in 2001.

Pretresljiv je primer petin{tiridesetlet-
nega Marka Hearta, ki je leta 1998 postal
direktor prodaje pri Neopointu, najve~-
jem proizvajalcu »pametnih telefonov«.
Kot predstavnik in demonstrator mobil-
nih naprav, velikokrat prototipov, je ve~ji
del svojega delovnika pre‘ivel ob pogo-
vorih na mobilnem telefonu. @e po petih
mesecih je zaradi hudih glavobolov in
nespe~nosti obiskal zdravnika, ki je v
desnem predelu mo‘ganov odkril hitro
rasto~i tumor. Julija 1999 je med operaci-
jo mo‘ganov do‘ivel {e sr~ni infarkt, ki

tat raziskave Oddelka za zdravstvene
slu‘be v Kaliforniji iz leta 1998. Ta je po-
kazal, da 120.000 ljudi v Kaliforniji, ozi-
roma en milijon ljudi v celih Zdru‘enih
dr‘avah, ni moglo opravljati slu‘be za-
radi elektromagnetne onesna‘enosti.
Bolniki, pri katerih se je pojavila bole-
zen, ‘al nimajo mo‘nosti za normalno
okrevanje, saj so povsod in nenehno iz-
postavljeni valovanju.

Od leta 1973 je stopnja obolelosti za
mo‘ganskim rakom samo v ZDA zras-
la za 25 odstotkov. Ameri{ke zdravstve-
ne slu‘be napovedujejo temno prihod-
nost uporabnikom mobilne telefonije,
saj naj bi bil mo‘ganski tumor vsakolet-
na diagnoza 185 tiso~im Ameri~anom.
Na ‘alost bomo morali deliti isto usodo
tudi prebivalci Evropske unije. Dokler bo-
do posli mobilne telefonije med najbolj
dobi~konosnimi na svetu, bo imel prvo
besedo kapital in {ele nato zdravstvo.

Uro{ Kra{ovec

1,7 MILIJARDE MOBILNIH TELEFONOV

Po lanskoletnih napovedih raziskovalnega podjetja Telecom Trends Inter-
national naj bi se {tevilo mobilnih telefonov na svetovnem trgu v sedmih

letih podvojilo. To pomeni porast z lanskih 815,2 milijona enot na 1,7 mili-
jarde enot do leta 2012. Raziskave tr‘noraziskovalne hi{e GfK pa pri~ajo o
10-odstotni letni rasti evropskega mobilnega trga.

Mobilna telefonija se je za~ela leta 1946 v St. Louisu s prvim javnim mo-
bilnim telefonom. Tedaj so bili tak{ni telefoni izredno dragi in nedostopni.
Med leti 1960 in 1970 so v ZDA obnovili program AMPS (Advanced Mobile
Telephone Service) in s tem za~eli sedanjo dobo mobilne telefonije. Danes je
samo v ZDA ve~ kot 100 milijonov mobilnih telefonov in preko 30 milijonov
‘epnih pozivnikov (pagerjev). To je nedvomno eden najuspe{nej{ih in hitro
rasto~ih poslov v zgodovini ~love{tva. Vse ve~jemu {tevilu mobilnih tele-
fonov dela dru‘bo nagel porast uporabe brez‘i~nega interneta.

mu je paraliziral levo
stran telesa …

TEMNA
PRIHODNOST

^e je valovanje mo-
bilnih telefonov in ve-
likih oddajnikov resni~-
no smrtonosno, kak{en
vpliv na ~lovekovo
zdravje imajo potem
radijske in televizij-
ske postaje? V dr‘a-
vah z opravljenimi ra-
ziskavami, kot so ZDA
in [vedska, so ugo-
tovili, da je porast lo-
kalnega oddajanja ra-
dijskih in televizijskih
valov neogibno pove-
zan s porastom razli~-
nih oblik raka na isti
lokaciji. Statistika do-
kazuje, da je faktor
tveganja za plju~nega
raka pri izpostavljeno-
sti radijskemu valo-
vanju enak kot pri kajenju.

Z naglim porastom radijskih stolpov
in osebnih oddajnikov je vsaj tretjina sve-
tovne populacije nenehno obsevana z elek-
tromagnetnimi valovanji razli~nih dol-
‘in in jakosti. Kako nevarna je mno‘i~na
izpostavljenost sevanju, potrjuje rezul-

Doktorica medicine Harlem Brundtland, prej{nja direktorica Svetovne
zdravstvene organizacije, je v njeni pisarni v @enevi prepovedala
uporabo brez‘i~nih telefonov – iz izklju~no zdravstvenih razlogov.

SMRTONOSNI VALOVI
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Mobilni telefon, ki ga ra~unalnik v treh dneh pokli~e vsakih dvaindvajset minut in deluje
eno minuto, to je ura pogovora na dan, je postavljen pred vrstami s po petimi ~ebulicami,
ki so od telefona razli~no oddaljene. ^ebulice poganjajo nove koreninice v vodo v okolju, ki
je pod vplivom sevanj iz mobilnega telefona. [tevilo novozraslih celic s po{kodovanimi
kromosomi ka‘e, kako sevanje vpliva na ‘ivljenje. [tevilo po{kodovanih celic je najve~je v
prvi vrsti ~ebulic, ki so od telefona oddaljene dva centimetra. Pri telefonih starej{e generacije
je bilo v tej vrsti po{kodovanih skoraj 35 odstotkov celic. V drugih treh vrstah, ki so bile
oddaljene od telefona 10, 20 in 30 centimetrov, je bil odstotek po{kodovanih celic 28,68,
28,76 in 28,26, kar dokazuje, da po{kodb ne povzro~a energijski del sevanja, katerega mo~
pada s kvadratom razdalje, marve~ informacijski. Pri nedavnem merjenju vpliva sevanja
novodobnih telefonov je raziskava pokazala manj kot 10 odstotkov celic s po{kodovani
kromosomi v vseh {tirih vrstah, kar dokazuje, da so novej{i mobilni telefoni manj {kodljivi
kot tisti, ki smo jih uporabljali pred leti.

zal tri pomembne stvari:
1. sevanje mobilnega te-
lefona ne po{koduje kro-
mosomov zaradi toplo-
te, marve~ zaradi infor-
macijskega dela sevanja,

ki ga uradne raziskave o
{kodljivem vplivu sevanja

sploh ne omenjajo;
2. sevanje mobilnega telefo-

na po{koduje kromosome v
velikem {tevilu celic;

3. za{~ita Norad do 70-odstotno
zmanj{a {tevilo celic z okvarjenimi
kromosomi in je tako vredna ameri-
{ke nagrade.

Meritve, ki so opisane v knji‘ici
Kako zdrava je voda, iz{la je leta 2004,
dokazujejo, da so telefoni starej{e ge-
neracije po{kodovali domala trideset
odstotkov celic v organizmih, izposta-
vljenih mobilnim telefonom, nedavno
merjenje u~inka sevanja novodobnih
telefonov pa je pokazalo pribli‘no tri-
krat manj po{kodovanih celic. To do-
kazuje, da industrija mobilne telefo-
nije, ki se silovito razvija, sicer ne so-
deluje v javnih razpravah o {kodljivo-
stih njihovih izdelkov, a ji je uspelo
ustvariti telefone, ki so veliko manj
{kodljivi kot tisti, ki smo jih kupovali
{e pred nekaj leti. [e vedno pa se iz-
pla~a uporabljati za{~ito pred ne‘ele-
nimi u~inki sevanj mobilnih tele-
fonov.

J. V.

SEVANJE NOVEJ[IH MOBILNIH TELEFONOV JE MANJ [KODLJIVO

Sevanje novodobnih mobitelov
je pribli‘no trikrat manj

{kodljivo kot pri onih, ki
so bili naprodaj pred
petimi leti. Tako ka-
‘ejo raziskave, ki
jih je nedavno
opravil biolog
in citogenetik
Peter Firbas,
avtor znane
knji‘ice Ka-
ko zdrava je
voda.

V tej knji‘ici avtor opisuje, kako je mogo~e ugo-
tavljati, ali in koliko sevanje mobilnega telefo-

na {koduje ‘ivim celicam, torej tudi orga-
nom in celim organizmom. V raziska-

vah, ki jih je opravil, da bi ugotovil,
koliko Norad, slovenska za{~ita

pred vplivi sevanj, nagrajena
z zlatim odli~jem na svetov-
nem sejmu izumov v Pitts-
burghu, dejansko za{~iti
celice pred razdiralnim
vplivom sevanja, je doka-
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