
 

Hvernig áhrifarík vörn fyrir
börn gegn farsímageislun
er möguleg
Margir borgarar láta gervivísindalegar fegrunarsíbylju farsímaiðnaðarins og 
hagsmunagæslumanna þeirra ekki hræða sig og gerast virkir hvað varðar heilsu fólks,
dýra og náttúru.  Því að aldrei verið sýnt með óyggjandi hætti fram á læknisfræðilega 
sönnun fyrir skaðleysi tækninnar.

Hvernig áhrifarík vörn fyrir börn gegn farsímageislun er möguleg

Margir borgarar láta gervivísindalegar fegrunarsíbylju farsímaiðnaðarins og 
hagsmunagæslumanna þeirra ekki hræða sig og gerast virkir hvað varðar heilsu fólks, dýra 
og náttúru.  Því að aldrei verið sýnt með óyggjandi hætti fram á læknisfræðilega sönnun fyrir 
skaðleysi tækninnar.  Sú staðreynd að einstaklingum hafi nú þegar tekist að sannfæra 
bæjarfulltrúa sína, sveitarstjórnarmenn og stjórnmálamenn á svæðinu um hættuna sem fylgir 
farsímatækni og sérstakri þörf fyrir vernd íbúanna sannar að dropinn holar steininn. Sá sigrar
sem gefst ekki upp!  Þannig hafa ýmis löng til dæmis hafið ráðstafanir til að vernda börn og 
ungmenni sérstaklega gegn skaða af völdum örbylgjugeislun þessarar tækni: 

• Frakkland: Bann við þráðlausu neti á leikskólum. Hinn 29. janúar 2015 samþykkti meirihluti 
þingmanna franska þingsins lög til að takmarka útsetningu íbúa fyrir farsímageislun af 
völdum þráðlausrar tækni. 
• Frakkland: farsímar bannaðir á yngsta- og miðstigi í grunnskólum. 
• Ítalía: Dómstóll bannar þráðlaust net í skóla vegna nemanda með rafsegulóþol. 
• Kýpur: Ekkert þráðlaust net í leikskólum. 
• Ísrael: Borgarstjóri borgarinnar Haifa bannar þráðlaust net í skólum og leikskólum.

En að lokum þarf stuðning samfélagsins til að allir fá að lokum fulla vernd.  Eins og Frank-
Walter Steinmeier, forseti Þýskalands, sagði í ræðu í Kirchentag 20. júní 2019: „Stafræni 
heimurinn í dag þjónar enn hagsmunum þeirra sem vilja stýra stillingum á tækjunum okkar, 
forrita notkun okkar og stjórna hegðun okkar. Því þurfum við hugrekki til að stöðva leikinn og 
kanna leikreglurnar. “  Taktu þátt, gerstu þátttakandi í grasrótarsamtökum eða farðu á stað 
með ein slík. Sá sigrar sem þorir!
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Heimild/tenglar: Kinder werden vor Schädigungen durch Mobilfunk geschützt https://ul-
we.de/buergermeister-von-haifa-verbietet-w-lan-an-schulen-und-kindergaerten/
https://stoppt-5g.jetzt
https://ul-we.de/italienisches-gericht-schuetzt-eine-an-ehs-erkrankte-schuelerin-und-
verbietet-das-w-lan-an-ihrer-schule/
https://ul-we.de/absolutes-handyverbot-an-frankreichs-schulen/
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