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Interdisziplinäre Gesellschaft für Umweltmedizin e. V.  
IGUMED, Bergseestr. 57, 79713 Bad Säckingen, Deutschland, Tel. 07761 913490, 
FAX 913491, e-mail: igumed@gmx.de - Selskabets website er www.igumed.de - hvor der 
forefindes lister omfattende lister over underskrivere af Freiburg Appellen. Mere end 1.200 
læger, diplom ingeniører, prominente personer, eksperter og psykologer havde skrevet under i 
2003. Flere danske læger støtter op om Freiburg Appellen fra den 9. oktober 2002 
 
ager mere end 2.000 læger, forskere, specialister og professorer kollektivt fejl? 
æger har megen magt i sundhedssystemer over hele jorden. Det ”pudsige” indtræffer, 
år f.eks. mange læger, forskere og professorer advarer om sundhedsskadelige ting, 
a forkaster systemet ofte fuldstændigt og kræver mere forskning og flere rapporter. 

æs Freiburg Appellen med årvågen opmærksomhed. Sammenhold med Bamberger 
ægernes brev af februar 2006 samt professor Santinis undersøgelse fra 2001.  
ind flere oplysninger i slutningen af dette dokument, herunder om tankevækkende DVD 
nterview, der bekræfter ovenstående tre dokumenter. Opmærksomhed NU. 

 
Freiburg Appellen 

i er er dybt bekymrede for vore medmenneskers helbred og henvender os derfor i vor 
genskab af praktiserende læger på alle fagområder, især inden for miljømedicin, til 

ægestanden og til de ansvarlige inden for sundhedsvæsen og politik samt til offentligheden. 

i har i de seneste år kunnet iagttage en dramatisk stigning i alvorlige og kroniske 
ygdomme, herunder navnlig 

indlærings-, koncentrations- og adfærdsforstyrrelser hos børn (f.eks. 
hyperaktivitet) 

ekstreme blodtryksændringer, som det bliver stadig sværere at behandle med 
medicin 

forstyrrelser af hjerterytmen 

hjerteinfarkt og slagtilfælde hos stadig yngre personer 
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sygdomme, der skyldes degeneration af hjernen (f.eks. Alzheimer) og epilepsi 

kræftsygdomme såsom leukæmi og hjernetumorer. 

Vi iagttager desuden i stadig flere tilfælde forskellige forstyrrelser, der ofte fejldiagnosticeres 
som værende af psykosomatisk karakter, som f.eks. 

hovedpine og migræne 

kronisk træthed 

indre uro 

søvnløshed og træthed om dagen 

tinnitus 

svækket immunforsvar 

smerter i nerver og indre organer, som ikke finder nogen forklaring i 
sædvanlige årsager 

for blot at nævne de mest iøjnefaldende symptomer. 

Da vi normalt har kendskab til vore patienters miljø og boligforhold, kan vi - navnlig efter at 
have stillet en række målrettede spørgsmål – stadig oftere se en tydelig tidsmæssig og 
rumlig sammenhæng mellem disse sygdomstilstandes indtræden og det, at patienterne 
udsættes for elektromagnetisk stråling f.eks. i form af 

installation af et mobiltelefonanlæg i patientens nærmeste omgivelser 

intensiv anvendelse af mobiltelefon 

anskaffelse af en trådløs telefon (DECT) i eget hjem eller i det umiddelbare 
nabolag. 

Vi kan ikke længere tro på ganske tilfældige sammenfald, fordi 

vi alt for ofte iagttager en påfaldende ophobning af bestemte sygdomme i 
strålingsbelastede områder eller boligenheder 

sygdommene eller de måned- og årelange lidelser alt for ofte bedres eller 
forsvinder forholdsvis kort tid efter, at strålingsbelastningen i patientens 
nærhed mindskes eller fjernes 
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målinger på stedet alt for ofte bekræfter eksistensen af usædvanlig høj 
elektromagnetisk strålingsintensitet. 

Ud fra vore daglige erfaringer mener vi, at mobiltelefonteknologien, der blev indført i 1992 
og siden er blevet allestedsnærværende, og de trådløs telefoner efter DECT-standard, der 
har været i handelen siden 1995, er den væsentligste årsag til denne skæbnesvangre 
udvikling! Ingen kan længere fuldstændigt undgå denne stråling af pulserende mikrobølger. 
De forstærker risikoen ved allerede eksisterende kemiske eller fysiske miljøpåvirkninger, de 
belaster immunforsvaret yderligere og kan sætte kroppens hidtil fungerende 
reguleringsmekanismer ud af funktion. Det er især gravide kvinder, børn og unge, syge og 
gamle, som er i farezonen. Det sker stadig hyppigere, at vore terapeutiske bestræbelser på 
at genoprette folks helbredstilstand mislykkes. Det skyldes den konstante strålings 
uhindrede indtrængen i boliger og på arbejdspladser, navnlig i børne- og soveværelser, der 
efter vor opfattelse er af vital betydning for afslapning, opbygning af nye kræfter og 
helbredelse; det skaber hele tiden stress og forhindrer syge i at blive raske. 

I betragtning af denne foruroligende udvikling føler vi os forpligtet til at oplyse offentligheden 
om vore iagttagelser, navnlig efter at vi har hørt, at tyske domstole anser en trussel fra 
mobiltelefoner for "rent hypotetisk" (jf. dom afsagt af den tyske forfatningsdomstol i 
Karlsruhe og forvaltningsdomstolen i Mannheim i foråret 2002). 

Det, som vi oplever til hverdag i vores praksis, er alt andet end hypotetisk! Vi ser det 
stigende antal kronisk syge, som er konsekvensen af en uansvarlig politik med hensyn til 
fastsættelse af grænseværdier, der i stedet for at tage udgangspunkt i, at befolkningen skal 
beskyttes mod virkningerne af mobiltelefonstråling på kort og især på lang sigt, giver efter 
for kravene fra en teknologi, der for længst har demonstreret sin farlighed. Det står for os 
som indledningen til en meget alvorlig udvikling, der udgør en trussel mod mange 
menneskers helbred. 

Vi vil ikke længere lade os holde hen med flere urealistiske forskningsresultater, der 
erfaringsmæssigt ofte bliver påvirket af telekommunikationsindustrien, medens beviskraftige 
undersøgelser bliver ignoreret. Vi mener, at det er absolut nødvendigt at gribe til handling 
nu. 

Som læger er vi først og fremmest vore patienters advokater. På vegne af alle de berørte, 
hvis grundlæggende ret til liv og beskyttelse mod legemsbeskadigelse i øjeblikket sættes på 
spil, appellerer vi til de ansvarlige i det politiske liv og inden for sundhedsvæsenet: Gør al 
jeres indflydelse gældende og bak op om vore krav. Kravene er: 

Ny sundhedsvenlig kommunikationsteknologi og uafhængig risikovurdering, før 
den indføres 

og som øjeblikkelige foranstaltninger, der skal gælde som en overgangsordning 

Massiv sænkning af grænseværdier, sendestyrke og strålingsbelastning til et 
biologisk forsvarligt niveau, navnlig på steder, hvor mennesker skal sove eller 
komme til kræfter efter sygdom 
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Ingen yderligere udbygning af mobiltelefonteknologien, således at 
strålingsbelastningen ikke mangedobles 

Medbestemmelse for lokale borgere og samfund ved planlægning af 
mobilantennernes placering, hvilket burde være en selvfølge i et demokrati 

Oplysning af befolkningen og navnlig brugerne af mobiltelefoner om 
sundhedsfaren ved elektromagnetiske felter for at sikre en mere bevidst 
omgang med mobiltelefoner. Forbud mod mobiltelefoner for børn og 
brugsbegrænsning for unge 

Forbud mod brug af mobiltelefoner og trådløse DECT-telefoner i børnehaver, 
skoler, sygehuse, plejehjem, festlokaler og forsamlingshuse, offentlige 
bygninger og samfærdselsmidler på linje med rygeforbud 

Mobiltelefonfrie områder på linje med bilfrie områder 

Revision af DECT-standarderne for trådløse telefoner for at reducere 
strålingsintensiteten og begrænse den til den tid, hvor telefonen benyttes, og 
for at undgå den biologisk kritiske pulserende stråling 

Forskning uafhængig af industrien og med inddragelse af de mange 
eksisterende kritiske forskningsresultater og vore lægelige iagttagelser. 
 

 

Fra Freiburg til Frederiksberg Appellen 
 
I 2003 blev samtlige Folketingspolitikere, lokalpolitikere over hele landet og sundhedsmyndig- 
heder dybdeoplyst om den største sundhedsfare nogensinde. Utrygheden og usikkerheden 
om de sundhedsskadelige og livskvalitetsforringende mobilsendemaster bevirkede, at den 
største debat i 20 år blussede op. Siden 2003 er stress, udbrændthed og mistrivsel ”eks- 
ploderet”, som følge af den indlysende røde tråd – de ”nye” stress typer, der bekræfter 
Bamberger Lægernes brev af 2006 samt nedenstående anbefalelsesværdige interviews. 
 

 
Hjernebølgemodel

Download som 
pdf på 

www.lydstresser.dk
Se tankevækkende og oplysende interviews 
Tankevækkende interviews med professor Olle Johansson, doktor Manfred 
Doepp, læge VilhelmSchjelderup, m.m. direkte på Internet – find interviews 
via www.sundtv.dk eller via www.bevolution.dk  
Det må ikke komme frem – ”man ved godt, at det er farligt!”   
 
Børn og unge mennesker er yderst sårbare overfor disse påvirkninger. 
Går du dit barn en bjørnetjeneste? Se mere på www.RedBarnetsLiv.dk  
 
Oplys dig selv og tag selv ansvaret for din og din families sundhed! 
Se mere på www.Bevolution.dk  
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