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Varor utan tillsatser och elektromagnetisk strålning 
 
 
Jag skriver det här nyhetsbrevet främst för att så många som möjligt ska få upp ögonen på vad det är 
för samhälle vi håller på att bygga upp. Och då i första hand till våra barn, som idag utsätts för över en 
miljon gånger mer elektromagnetisk strålning dagligen, än vad vi vuxna gjorde på en vecka som växte 
upp för en 40-50 år sedan. På nått sätt måste den utvecklig som idag är på väg hejdas, även om det 
känns praktiskt med ett kabel fritt liv.  
 
Men först vill jag be er alla Nyhetsbrevs läsare om hjälp. Det börjar dyka upp allt fler varor som är 
fria från tillsatser på marknaden, eller där tillsatserna minskat drastiskt och många har frågat om det 
inte går att göra en lista på alla bra varor i stället för farliga tillsatser. Jag har tänkt göra en ruta på min 
hemsida där man kan hitta information om vilka varor som är bäst när det gäller bröd, skinka, ost, 
mjölkprodukter, juice, glass, smink, tvålar, schampo och allt annat man kan hitta i en butik. Därför ber 
jag er att hjälpa mig att leta när ni är och handlar. Hittar ni en vara som ni tycker ser bra ut och då 
helst utan tillsatser eller med bara någon tillsats som inte är så farlig, är jag tacksam om ni meddelar 
mig märke på produkten, viken butik ni hittat den i och var i Sverige butiken ligger, då det kan vara en 
lokal vara. 
Jag tackar på förhand och hoppas att informationen som växer fram på min hemsida ska hjälpa fler att 
hitta tillsatsfria varor. 
Skicka dina fynd till utbildningscenter@home.se där kommer ni även om ett tag hitta information om 
vilka tillsatsfria varor ni/jag hittat. 
  
 
 

Elektromagnetisk strålning 
 
Rapporter om hur farlig trådlös teknik och mikrovågor är, har ökat dramatiskt de sista 5-6 åren. Ändå 
verkar det som vi, som dagligen använder tekniken, inte är så intresserade att sätta oss in i riskerna. 
Om rapporterna stämmer så kan mobiltelefoner, mikrovågsugnar, trådlösa nätverk och all annan 
elektronik vara en stor fara för vår hälsa. 
Men de som tillverkar produkterna och myndigheterna som ofta bara läser de rapporter som 
tillverkarna lämnar ut, kommer hela tiden med lugnande besked.  
De ekonomiska intressenterna och då fram för allt inom telekom industrin, har hittills ensamma fått 
utveckla sin teknik, utan någon som helt inblandning från myndigheterna. 
Strålningskällor som telemaster och trådlösa nätverk i fastigheter, har snabbt växt fram i vår närhet, 
med strålningsnivåer som kan ligga flera miljoner gånger högre än vad vi människor är skapta att tåla. 
Om någon protesterar blir de snabbt överkörda och får veta att det inte är farligt. Om man fortsätter att 
protestera så får man beskedet -flytta då! Men vart ska man ta vägen, när master och trådlös teknik 
snart finns överallt. 
 
Det har producerats flera hundra rapporter de senaste åren, varav ca 65 procent påvisar risker. De 
flesta av de andra har finansierats av industrin och tillverkarna. Ofta får vi höra på nyheterna att ”en 
ny studie visar att mobiler inte är farlig och orsakar inte hjärntumörer”.  
Mellan dessa rapporter har det producerats ett flertal som istället påvisar skador, i synnerhet på barn. 
Men då industrin har en gräddfil in i media, då de står för medias största inkomst genom reklam, är 
det ofta bara deras rapporter man får höra. Snabbt sprids ryktet på jobbet och samtal som: hörde du 
nyheterna i går? Det är inte farligt att prata i mobilen - är vanliga. Det konstiga är också att i två 
tidningar kan det vara helt olika information om exakt samma forskningsrapport. Den ena tidningen 
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skriver på sina löpsedlar ”Ofarligt att prata i mobil” medan den andra skriver ”Mobilen ger dig 
cancer” Är rapporterna så otydliga eller är det något fel på dagens media.  
 
Europarådet gick i maj 2011 ut med en rekommendation om att det inte bör finnas trådlös teknik i 
skolorna och i hem där det finns barn. Ändå finns trådlös teknik i de flesta hem, oavsett om det finns 
barn eller inte och ännu värre i de flesta hem där gravida kvinnor dagligen går omkring med ett litet 
foster i magen som utsätts för strålningen. 
Barn är extra känsliga för påverkan av elektromagnetisk strålning och vissa länder har rekommenderat 
att barn under 16 år inte ska prata i mobil alls.  
Flera av våra vanligaste sjukdomar och problem som t.ex. elöverkänslighet och ADHD, visste vi 
knappast vad det var för 30 år sedan. Sen kom mikrovågsugnen och vi började använda mobiltelefoner 
och trådlösa telefoner. Helt plötsligt började sjukdomar som elöverkänslighet, ADHD, Alzheimers, 
diabetes, sömnsvårigheter och psykiska problem, allergier och hjärtsjukdomar att öka. Det kusliga är 
att ökningen av flera av dessa sjukdomar helt följer ökningen av trådlös teknik. Även utskrivningen av 
medicin mot psykiska problem har ökat markant och följer ännu tydligare utvecklingskurvan av 
trådlös teknik. 
 
Använd inte trådlöst i onödan 
Många tycker det är praktiskt att inte ha en massa trådar dragna överallt hemma, men när det är 
möjligt är det nog viktigt att vi ser till att den fasta telefoner hemma är kopplade med sladd. Att 
nätverk är kopplat till datorer med nätverkskablar. Stäng av mobiltelefoner när du är hemma och har 
tillgång till en fast telefon (med sladd). Ring aldrig i onödan i en mobiltelefon och ge aldrig barn en 
egen mobiltelefon. Undvik att ha bärbara datorer i knäet, om de är anslutna till trådlöst Internet. 
Kasta ut mikrovågsugnen det finns flera forskningsrapporter som visar mikrons olämplighet. Tyvärr är 
de flesta på engelska. 
http://prd34.blogspot.se/2007/07/do-you-have-microwaveemr-sickness.html 
 
http://www.health-science.com/microwave_hazards.html 
 
 
''The BioInitiative Working Group” är namnet på en grupp forskare som opartiskt tittat på riskerna 
med elektromagnetisk strålning. Den har studerat över 1500 vetenskapliga rapporter och 
forskningssammanställningar. I deras rapport redovisar de skador redan på så låga nivåer att de flesta 
av oss utsätts för detta dagligen. Gruppen vill även sänka dagens gränsvärden som de tycker ligger 
alldeles för högt. 
Resultaten finns i följande rapport: http://www.bioinitiative.org/freeaccess/report/docs/report.pdf . 
I rapporten som tyvärr är på engelska, kan man läsa att elektromagnetisk strålning bl.a. kan ge upphov 
till: Alzheimers, hjärntumör, leukemi, bröstcancer, påverkan på hjärnaktiviteter, skador på DNA, 
inflammationer, allergi och en mängd olika påverkan av immunförsvaret. 
 
Naturens elektromagnetiska strålning 
De flesta känner nog till att naturen och jorden har en egen elektromagnetisk strålning som kallas för 
jordstrålning. Denna strålning är format som ett rutmönster och de kors som bildas kallas kurrykors. 
Även om detta inte är helt vetenskapligt bevisat, så kan personer som sover och råkar ha ett av dessa 
kors rakt under huvudet få sömnproblem. Då ska vi veta att den strålning som kommer från ett trådlöst 
nätverk, trådlösa telefoner och även mikrovågsugnen är flera tusen gånger starkare. 
Vår kropp är anpassad att klara den strålning som kommer från solen och den vi får av vår egen 
planet, men den enorma mängd strålning som kommer från olika håll runt omkring oss, har vi ingen 
möjlighet att klara, utan många drabbas av huvudvärk, öronsus, fysisk- och psykisk trötthet, ökat 
blodtryck, ökad risk för infektioner, inlärnings-, koncentrations- och beteendestörningar, 
sömnproblem och illamående. Även epilepsi har ökat hos personer som utsatts för stark strålning. 
 Dr Conrado Avendaño upptäckte att spermier som kommer i kontakt med elektromagnetisk strålning 
efter ett tag får defekter. Dr Avendaño la fram sin rapport i tidskriften Córdobati om hur han lät 
spermier utsättas för strålning från en bärbar dator uppkopplad med trådlöst Internet. En stor del av 
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spermierna hade blivit påverkade och defekta, medan de som inte kom i kontakt med datorn hade 
klarat sig. Han varnar för att ha sin dator i knäet när man jobbar. 
http://www.nationalpost.com/news/Laptops+might+damaging+sperm+studies/3742899/story.html 
 
 
Mobilen 
Nu vet jag att det kanske är svårt att helt få bort allt trådlöst hemma och då fram för allt mobilen. Men 
håll aldrig mobilen direkt mot örat, använd öronsnäcka med sladd och aldrig Bluetooth i örat. Använd 
inte heller trådlösa hörlurar. Prata aldrig längre än 3 minuter i taget i mobilen och lägg den ifrån dig så 
fort det finns möjlighet. Gå inte omkring med den i fickan i onödan och återigen ge inte mobiler till 
barn. Använd aldrig mobil under en graviditet. 
I övrigt är det ganska enkelt att ta bort resten trådlöst i en lägenhet och på arbetsplatsen. Och det går ju 
att värma maten i en kastrull och inte i mikron. 
 
Det finns forskare som menar att det även är viktigt att man ställer grytan rätt när man lagar mat på en 
induktionshäll. Den bygger på en teknik med elektromagnetism och det är viktigt att den går ut i 
grytan och inte läcker ut på sidan för att man ställt den snett. Gravida mammor bör vara försiktiga och 
inte vistas för länge nära en spis med induktionshäll, då det elektromagnetiska fältet kan påverka 
fostret.  
 
Det har kommit en bok om mobiltelefonins hälsorisker – Fakta om vår tids största miljö- och 
hälsoskandal” den är skriven av Mona Nilsson och är på 299 sidor den kostar 168:- + frakt och kan 
skickas efter direkt från förlaget. Adlibris.com 
 
 
Tommy Svensson 
Utbildningscenter 
www.utbildningscenter.se 
 
PS! Och jag skulle vara väldigt tacksam om du/ni hjälper mig att leta tillsatsfria varor. DS 
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