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Ärende: Trådlös teknik bör inte användas i skolor och förskolor på grund av
hälsorisker för barn och anställda
Med stöd av Bioinitiativ-rapporten (www.bioinitiative.org) och aktuella publicerade
vetenskapliga studier, uppmanar vi beslutsfattare, experter inom folkhälsa och allmänheten
att informera sig om hälsorisker med trådlös datateknik i skolor och i stället välja trådbunden
undervisningsteknologi. Det är viktigt för våra barns hälsa och förmåga att tillgodogöra sig
undervisningen.
Ingen förnekar att det är angeläget att skolan har tillgång till bra internetuppkoppling och
datateknik. Men det behöver inte vara Wi-Fi utan kan vara trådbunden uppkoppling. All
trådlös teknik bör undvikas i skolan. Strålningen från all trådlös teknik (radiofrekvent
strålning) klassades 2011 som möjligen cancerframkallande för människan ("Possible Human
Carcinogen") av International Agency for Research on Cancer (IARC) vid WHO. Att främja
och använda trådlös teknik i skolan innebär att medvetet bortse från omfattande varningar om
hälsorisker med strålningen från internationell forskning och internationella experter inom
folkhälsa (www.bioinitiative.org).
Epidemiologisk forskning visar samband mellan exponering för radiofrekvent strålning och
bland annat cancer, neurologiska sjukdomar, hormonell påverkan och symptom på
elöverkänslighet. Laboratoriestudier visar att radiofrekvent strålning ökar risken för cancer,
onormala spermier, nedsatt inlärning och minne, samt hjärtpåverkan. Exponering under
fosterstadiet kan resultera i ändrad utveckling av hjärnan hos den unga avkomman, med
påverkan på inlärning, minne och beteende vilket observerats i studier både på djur och
människa.
Det finns omfattande vetenskapligt stöd för detta i form av hundratals publicerade,
förhandsgranskade vetenskapliga studier, som beskriver skadliga effekter vid
exponeringsnivåer som är betydligt lägre än gällande gränsvärden. Användning av trådlös
teknik (Wi-Fi) i skolor kan öka risken för neurologisk påverkan och cancer hos eleverna på
lång sikt – till skillnad från om trådbunden anslutning till internet används.
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De som utvecklar teknik för skola och undervisning måste vara framsynta och hjälpa skolans
personal och kommunala ledare att få tillgång till säkra lösningar med kabelanslutning.
Alternativ till potentiellt skadlig exponering för strålning från trådlös teknik bör erbjudas
genom att välja trådbunden datateknik.
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