En STrålnIngSfrI
Skola ocH förSkola
– för barnens skull

En STrålnIngSfrI
Skola ocH förSkola
– för barnens skull

Vad innebär en strålningsfri skola och förskola?
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√ Här används inte trådlösa nätverk eftersom
strålningen orsakar huvudvärk och stress.
Den försämrar också inlärnings- och
koncentrationsförmågan.
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förbjudna på samma sätt som rökning.
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√ Datorer har internetuppkoppling via kabel.
Telefonkontakter sköts med sladdtelefon.
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√ Strålningen från trådlös teknik kan orsaka
cancer. I en strålningsfri skola mår barnen
bättre och utsätts inte för onödiga hälsorisker.
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Barnen måste enligt lag gå till skolan. De har
inget val. Därför är det oacceptabelt om skolan
inte erbjuder en bra miljö.
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Vi måste följa Europarådets rekommendation
att inte använda trådlös teknik i skolan – för
barnens skull.
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Strålskyddsstiftelsen är en insamlingsstiftelse som arbetar för att människor och miljö
skyddas mot skadlig elektromagnetisk strålning genom att informera om risker och publicera
rekommendationer. Stiftelsen verkar för skärpt lagstiftning, stärkt konsumentskydd samt
stöd till de som redan skadats.
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