FAKTABLAD
Strålningens effekter på minne och inlärning
Forskningen har under de senaste fyra åren upprepade och många gånger visat att såväl
mikrovågsstrålning från trådlös teknik som lågfrekventa fält försämrar minnet och
inlärningsförmågan i djurförsök. Nedanstående forskning visar alltså att enbart ur denna
aspekt bör sådan strålning reduceras till ett minimum, främst i alla sammanhang där
inlärning och minne är viktigt, i synnerhet alla skolor och undervisningsmiljöer.

Forskning som visar effekter på minne och inlärning
•

Mobilstrålning (GSM 1800) försämrar minnet hos möss när de exponeras för mobilstrålning 90
minuter om dagen i upp till 148 dagar vid nivåer långt under gällande gränsvärde (0,11 W/kg).
Januari 2013. 1

•

Exponering för wifi-liknande signaler (2450 MHz) orsakar försämrat glukosupptag i hjärnan som
kan leda till sämre minne och inlärningsförmåga. November 2012. 2

•

Råttor som exponeras för mobilstrålning under kort tid (2 timmar) får påverkan på orienteringsförmågan och beteende samt förändringar som tyder på oxidativ stress. November 2012. 3

•

Mobilstrålning under gällande gränsvärde orsakar sämre minne och skador på hjärnan hos möss
som exponerats i maximalt 1 månad. September 2012. 4

•

Musfoster som exponeras för mycket lågfrekventa elektromagnetiska fält med komplex
sammansättning får bestående hjärnskador som yttrar sig i beteendeförändringar. Juli 2012. 5

•

Möss som exponeras för elektromagnetisk strålning under totalt 200 timmar vid nivåer långt
under gällande gränsvärde (3 mikrotesla) får symtom som tyder på depression/ångest. Dessutom
ökade nivåerna av kortikosteron, som är kopplat till stress och försämrat minne. Juli 2012. 6

•

Myror får försämrad orienteringsförmåga och minne efter exponering för GSM-strålning. Juni
2012. 7

•

Lågfrekventa EMF försämrar minnet hos möss. April 2012. 8

•

Exponering för mobilstrålning under gällande gränsvärde under fosterstadiet orsakar
beteendestörningar (ADHD) och försämrad minnesförmåga hos möss. Mars 2012. 9

•

Möss som exponeras i 8 timmar om dagen under 3 veckor får ökad förekomst av proteiner i
hjärnan som är kopplade till hjärnskador och sämre minne. Oktober 2010. 10

•

Möss som exponeras för en mobiltelefon 1 timma per dag i 4 veckor får försämrat minne och
skadade hjärnceller. Januari 2010. 11

•

Mobilstrålning försämrar minnet och den kognitiva förmågan hos råttor. April 2009. 12

•

Mobilstrålningsexponering av unga möss orsakar minskat antal celler i den del av hjärnan som är
viktig för minnet (hippocampus). Februari 2009. 13

•

Mobilstrålning försämrar minnet hos möss som exponerats i 2 timmar om dagen i 55 veckor vid
effektnivåer som långt underskrider gällande gränsvärden. April 2008. 14
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