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En ny rapport som uttrycker oro för hur elektromagnetiska fält (EMF) 
påverkar människors hälsa, uppmanar till skärpta gränsvärden för 
strålning från mobiltelefoner, kraftledningar och många andra 
strålningskällor i vardagen. Rapporten heter, 'Bioinitiative: A Rationale 
for a Biologically-Based Public Exposure Standard for Electromagnetic 
Fields', och har utarbetats av”the BioInitiative Working Group”, en 
internationell grupp av vetenskapsmän, forskare och experter på 
folkhälsopolitik. EEA har bidragit till denna rapport med ett kapitel från 
studien 'Late lessons from early warnings: the precautionary principle 
1896–2000', som publicerades år 2001. 
 
Studien från EEA granskar hanteringen av en rad tidigare hälso- och miljörisker, 
som asbest, bensen och PCB, från de första vetenskapliga studierna som 
varnande för potentiella skador, till efterföljande åtgärder för försiktighet och 
förebyggande av dessa skador. Exempel från tobaksrökning och bly i bensin 
beskrivs dessutom.. 
 
Även om EEA inte har expertkompetens inom området EMF, så visar de 
fallbeskrivningar av olika hot mot folkhälsan som analyseras i rapporten ”Late 
lessons”, att skadlig exponering kan bli allmänt utbredd innan det finns både 
”övertygande” bevis för hälsopåverkan vid långtidsexponering, och förståelse 
för de biologiska mekanismerna bakom dessa skador. 
 
"Det finns många exempel genom  historien på misslyckanden i att använda 
försiktighetsprincipen, som har resulterat i allvarlig och ofta oåterkallelig skada 
på hälsa och miljö. Om lämpliga, försiktighetsmässiga och proportionerliga 
åtgärder genomförs nu, för att avvärja troliga och möjligen allvarliga hot mot 
människors hälsa till följd av elektromagnetiska fält, så kommer eftervärlden 
sannolikt se tillbaka på detta som klokt och välbetänkt. Vi måste komma ihåg att 
försiktighetstänkande är en av grundprinciperna i EU:s miljöriktlinjer." 
 
Nuvarande bevis är, fastän de är begränsade, starka nog att ifrågasätta den 
vetenskapliga grunden för nuvarande gränsvärden för EMF, skriver BioInitiative 
Working Group. 
 
 
Originaltexten finns på 
http://www.eea.europa.eu/highlights/radiation-risk-from-everyday-devices-assessed
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