Forslag til henvendelse - 1:

Som folketingsmedlem får du sikkert mange henvendelser om, hvorledes systemet kan behandle folk forkert. De fleste af disse henvendelser handler formentlig om økonomi eller økonomisk fordelingspolitik. Dette brev handler ikke om økonomi; men om hvorledes en nylig folketingsbeslutning er helbredsskadelig og har livstruende aspekter for en voksende del af landets borgere.

Jeg håber derfor, du giver dig tid til at læse resten af henvendelsen, og at du reagerer på oplysningerne heri.

En del af landets borgere er overfølsomme over for elektromagnetiske felter. Man kalder ofte denne overfølsomhed for EHS - "Electro Hyper Sensitivity". Det er ikke sikkert, du har hørt om dette fænomen før - mange af de ramte er så følsomme over for de elektriske felter, at de har svært ved at bruge en computer - derfor hører man ikke meget til sygdommen i mediebilledet, fordi de ramte i overvejende grad er ekskommunikeret fra samfundets digitale liv.

Nu skal henvendelsen her ikke være en klagesang om EHS-ramtes forhold i almindelighed. De fleste har lært at klare sig, på trods af marginalisering og slet skjulte antydninger om psykisk ustabilitet fra "systemet". Kerneproblemet i denne henvendelse omhandler en nylig beslutning, der pålægger opsætning af smartmeter (fjernaflﾃｦst mﾃ･ler)s i alle hjem.

Smartmeter (fjernaflﾃｦst mﾃ･ler)s er ofte udstyret med GSM-enheder til trådløs aflæsning og i visse andre tilfælde med WiFi-enheder til kommunikation med husets hvidevarer. At gennemtvinge opsætning af sådanne enheder i folks hjem svarer fuldt ud til lovmæssigt at tvinge astmapatienter til at ryge. Gennemføres beslutningen kommer det til at koste menneskeliv.

Den mikrobølgebaserede kommunikation fra smartmeter (fjernaflﾃｦst mﾃ･ler)et er klassificeret af IARC/WHO som 2B, dvs. muligt kræftfremkaldende. Endvidere har både det Europæiske miljøagentur, Europarådets parlamentariske forsamling, EU-parlamentet og den østriske lægeforening anerkendt at mikrobølgestråling fra trådløse kommunikationsmidler er helbredsskadende. Man tvinger altså potentielt kræftfremkaldende og helbredsskadende udstyr ind i folks hjem.

En nylig undersøgelse fra Toxicology International viser genotoksiske (celleskadende) virkninger af mikrobølgestrålingen fra mobiltelefoner ved et strålingsniveau, der er mindre end en tusindedel af strålingen fra en almindelig mobiltelefon. Undersøgelsen er ikke enestående - der findes tusindvis af eksperimentielle data, der underbygger samme konklusion. Problemet er dog, at mobilindustrien fianisierer mange eksperimenter med uvederhæftige metoder, således at de stadig kan påberåbe sig, at forskningen ikke entydigt kan pege på helbredsskadelige effekter. Den danske sundhedsstyrelse benytter sig kun af een eneste ekspert på området - vedkommende har tidligere fået finansiel støtte fra mobilindustrien til sin forskning. 

Rådet for Helbredssikker Telekommunikation har lavet et udgivelse, der gennemgår de forskellige helbredsskadelige virkninger ved mikrobølgebaserede kommunikationsteknologier. I udgivelsen kan de officielle kilder for ovenstående oplysninger også findes. Udgivelsen kan gratis downloades fra adressen: www.stopsmartmeter (fjernaflﾃｦst mﾃ･ler).dk

På trods af, at andre lande allerede nu er ved at lave restriktioner mod mikrobølgestråling fra mobiltelefoner, føler de danske politikere sig mærkværdigvis stadig beroliget af den danske sundhedsstyrelse, der baserer sin totale afvisning af problemer ved tvangseksponerering for mikrobølgestråler på en undersøgelse, hvis videnskabelige grundlag er så tvivlsom, at den i udlandet bliver brugt som skrækeksempel på fejlslagen forskning. 

Bevidstheden om problemets omfang skal nok komme på et tidspunkt - det er blot spørgsmålet om, hvor mange mennesker, der skal dø, før politikerne tager sig sammen - jævnfør astmapatienterne som måtte vente i 30-40 år, før rygning endeligt blev forbudt i offentlige rum. 

At tvinge helbredsskadelige og potentielt kræftfremkaldende mikrobølgesendere ind i folks huse er en livstruende handling mod mennesker, som systemet i forvejen har marginaliseret. 

Jeg håber virkelig du har mod, indsigt og medmenneskelighed nok til at gribe ind, inden det er for sent.

Venlig Hilsen

