Vážený Prof. Johansson,
máme nejaké konkrétne otázky týkajúce sa WLAN po íta ových sietí. Pod a nášho názoru,
HPA vo Ve kej Británii vydali ve mi zavádzajúce vyhlásenia k bezdrôtovým sie am:
"Tieto systémy vyžadujú nízky výkon rádiového vysiela a v budove a udia by mali vzia

do úvahy
absolútnu
používané
zdravotnej

potenciálny vzdelávací prínos, ako aj všetky možné riziká. Je nemožné da
záruku bezpe nosti pri implementácii novej technológie, ale rádiové vlny sú
viac ako 100 rokov a v sú asnej dobe neexistuje žiaden vedecký dôkaz
ujmy z týchto systémov."

Zaujímalo by nás,

i by ste sa mohli vyjadri k týmto tvrdeniam a príp. pripoji viac

informácií alebo odporú aní v tejto veci ?
Vieme, že siete WLAN produkujú mikrovlnné žiarenie podobné frekvenciám pre mikrovlnné
rúry a telefónne siete 3G. Žiarenie je amplitúdovo modulované a pulzné. V tejto podobe je
s nami len posledných 20 rokov.

ítali sme o ve kom po te nepriaznivých ú inkov na

zdravie uvedených v odbornej literatúre, rôzne prípady rakoviny v okolí základ ových staníc.
Radi by sme navrhli, aby sa bezdrôtová sie v škole nepoužívala. Intenzity žiarenia z
vysiela ov v jednotlivých triedach by mohli by

asto podobné intenzitám žiarenia z blízkej

základ ovej stanice.
akujeme vopred za Vašu odpove .
S pozdravom,
znepokojení rodi ia

Vážení rodi ia, pán riadite , pán u ite ,
s ve kým záujmom som si pre ítal Váš list a rozhodne súhlasím s Vašim návrhom. Po
prvé, niekto by sa mohol

udova , na aký ú el by deti mali potrebova bezdrôtové siete.

Moja osobná skúsenos hovorí, že deti potrebujú vedomosti, podporu, istotu, pomoc,
porozumenie, nehu a lásku pod vedením zodpovednej a zrelej dospelej osoby v podobe
u ite a a rodi ov.
Niekto by sa tiež mohol domnieva , že WLAN (Wi-Fi) po íta ová sie používa len
„nízkovýkonné“ rádiové vysiela e, ale v porovnaní s prírodnými úrov ami pozadia
rádiofrekven ného pásma, v ktorom sa živé bunky vyvinuli po as posledných 3.8 miliardy
rokov, sú tieto úrovne elektromagnetických polí v skuto nosti ve mi, ve mi silné. Je sa teda
nesprávne domnieva , že evolúcia nás vybavila ochrannou bezpe nostnou tieniacou vrstvou
proti týmto typom elektromagnetického vlnenia.
Pokia ide o "potenciálny vzdelávací prínos", moja skúsenos je taká, že nikdy nebol riadne
vyhodnotený a rozhodne nie je preukázaný. V prípade, že je "nemožné poskytnú absolútnu

záruku bezpe nosti nakladania s novými technológiami", alebo ak sa nedá vypo íta
definitívne riziko, musí sa použitie tejto technológie prehodnoti . Rovnako nezabudnite na

nové odporú ania EÚ o "právnej zodpovednosti prevádzkovate a", t.j. v tomto prípade
školy, kde prebieha výuka - škola nesie plnú zodpovednos za negatívne, krátkodobé alebo
dlhodobé ú inky.
Nedostatok znalostí nemožno použi ako zámienku na použitie ur itej technológie!
"Rádiové vlny sú využívané viac ako 100 rokov." To nie je pravda a ako poukazuje
vážený rodi , máme

o do

inenia s AM moduláciou alebo impulznými mikrovlnami v

užívate skom rozsahu 2.45 GHz (alebo v blízkosti), vo forme, ktorá

je dostupná pre

masové použitie len posledných 15-20 rokov.
"V sú asnej dobe neexistuje žiaden vedecký dôkaz ujmy z týchto systémov." To nie je
pravda, napr. v mojej výskumnej skupine na Karolinska Institute sme publikovali sériu štúdií,
ktoré sa zaoberajú témou „FM rozhlas a rakovina“, „mobilné telefóny a rakovina“, „mobilné
telekomunikácie, chronické choroby a celkový zdravotný stav“, „elektro-hypersenzitivita“, at .
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Vážený rodi , na záver uvádzate, že " ítali sme o ve kom po te nepriaznivých ú inkov

na zdravie uvedených v odbornej literatúre, rôzne prípady rakoviny v okolí základ ových
staníc."
Ke že v skuto nosti sa po et vedeckých
otázka:

Kedy je už dos ?

lánkov ráta už v tisícoch, natíska sa oprávnená

Ešte stále nevieme to ko o mikrovlnách, ich biologických a

zdravotných ú inkoch, aby sta ilo poveda : "STOP" ?!

S vrelým pozdravom
Olle Johansson
Assoc. Prof.
The Experimental Dermatology Unit Department of Neuroscience
Karolinska Institute
171 77 Stockholm
Sweden

