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Elektrosmog -
tveganje za zdravje?
Je elektromagnetno sevanje umetnega izvora škodljivo?
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Celotno življenje na Zemlji je odvisno od sevanj naravnega izvora – 
statičnega geomagnetnega polja in šibkih časovno spreminjajočih 
se elektromagnetnih polj. V zadnjih 100 letih so sevanja umetnega 
izvora, ki imajo zelo drugačno spektralno porazdelitev, to naravno 
sevanje skoraj popolnoma preglasila.

Vrednosti še vedno močno naraščajo 
zaradi nekritične uvedbe omrežja 5G, 
interneta stvari (IoT), električnih 
avtomobilov, satelitskega interneta...

Obstajajo jasni dokazi o škodljivosti tako nizkih frekvenc (ELF) kot 
radijskih frekvenc (RF). Na tisoče raziskav je pokazalo, da ima sevanje 
umetnega izvora pri nizkih vrednostih (veliko pod dovoljeno mejo) 
škodljive učinke, ki vplivajo na praktično vse telesne funkcije. 
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) neionizirajoče sevanje 
klasificira kot možen karcinogen (razred 2B).

Podobno kot pri tobaku imamo tudi tu opravka
z zavajanjem industrije... 

Pogoste reakcije so glavoboli, vedenjske težave, motnje spanca 
in koncentracije, raziskave pa so pokazale povezavo tudi z 
resnimi motnjami, kot so:  

• več vrst raka
• Alzheimerjeva bolezen
• Parkinsonova bolezen
• multipla skleroza
• depresija in samomori
• neplodnost
• sladkorna bolezen
• poškodbe možganov

STE VEDELI? Samo dve minuti uporabe mobilnega telefona 
ali sedenja poleg Wi-Fi usmerjevalnika, bazne postaje ali 
brezvrvičnega telefona sta dovolj, da je motena 
krvno-možganska pregrada, ki možgane ščiti pred toksini. 
To je tudi razlog, zakaj se radiofrekvenčno sevanje 
uporablja kot dodatek kemoterapiji pri raku možganov.

KAJ KAŽEJO RAZISKAVE?

INCIDENCA RAKA

• Izsledki več kot 130 raziskav kažejo, da imajo neionizirajoča sevanja negativen vpliv 
na plodnost moških. Pri mikrovalovih je prišlo do poškodb spermijev že pri zelo 
nizkih izpostavljenostih, kot je npr. nošenje telefona v žepu ali uporaba računalnika 
z brezžično povezavo v naročju. To je pomembna ugotovitev, saj se je število 
spermijev pri moških v zahodnem svetu v zadnjih 40 letih zmanjšalo za kar 60%!

• Doslej največji raziskavi na živalih, ki sta preučevali vpliv sevanja mobilnih 
telefonov in baznih postaj, sta poročali, da so imele izpostavljene živali večjo 
incidenco raka na možganih in srcu.

• Vse dobro zasnovane raziskave, ki so preučevale ljudi, ki uporabljajo mobilne telefone 
10 let ali več, so odkrile od 50 do 800% večje tveganje za raka na možganih. 
Raziskava Interphone: “Redna uporaba mobilnega telefona poveča tveganje za gliom 
za 40% pri 1640 urah ali več uporabe (to je 10 let približno pol ure dnevno).” Tveganje 
je največje pri tistih, ki so mobilni telefon pričeli uporabljati mlajši od 20 let. 

• Izpostavljenost sevanjem ekstremno nizkih frekvenc iz daljnovodov, električne 
napeljave in električnih naprav je bila v veliko raziskavah povezana s spontanimi 
splavi, levkemijo, samomori, Alzheimerjevo boleznijo in Lou Gehrigovo boleznijo (ALS).

• Incidenca (pojavnost) veliko vrst raka, vključno z možganskimi tumorji in drugimi 
raki glave in vratu, narašča v Sloveniji in drugih državah.

ICNIRP, Slovenija (II. območje)

Rusija, Kitajska, Italija

Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirajočimi sevanji (ICNIRP) je za 
radiofrekvenčno sevanje baznih postaj pri 1800 MHz določila mejno vrednost 58 V/m, 
nekatere države, mesta in organizacije pa so določile precej nižje meje:
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Brezžično (Wi-Fi) povezavo so leta 2015 prepovedali v vrtcih, v šolah pa se 
sme prižigati samo po potrebi. Mobilni telefoni so od leta 2018 v šolah za 
otroke do 14 let prepovedani (vključno z igrišči). Francoska narodna 
knjižnica, nekatere druge knjižnice v Parizu in nekatere univerze so prav 
tako prenehale uporabljati Wi-Fi povezavo.

FRANCIJA

Prepovedali so prodajo in oglaševanje mobilnih telefonov otrokom. Mesto 
Gent je prepovedalo Wi-Fi povezavo v vrtcih in malih šolah.

BELGIJA

Wi-Fi so prepovedali v vrtcih in omejili v osnovnih šolah. Leta 2016 je župan 
Haife naročil odstranitev Wi-Fi povezav iz vseh šol v mestu. Ministrstvo za 
zdravje priporoča zmanjšanje izpostavljenosti, še posebej pri otrocih.

AVSTRIJA

Smernice Dunajske zdravniške zbornice priporočajo čim krajšo uporabo 
mobilnih telefonov, pri otrocih pod 16 let pa jo popolnoma odsvetujejo. 
Oddelek za javno zdravje salzburške regije odsvetuje uporabo Wi-Fi povezav 
in digitalnih (brezvrvičnih) telefonov v šolah in vrtcih. 

EVROPSKI PARLAMENT

Evropske vlade so pozvali, naj uvedejo “vse možne razumne ukrepe” za 
zmanjšanje izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem, “še posebej za 
zaščito otrok in mladostnikov, ki so najbolj izpostavljeni tveganju za 
nastanek tumorjev v glavi.”

IZRAEL

NEMČIJA

Zvezni urad za zaščito pred sevanji priporoča uporabo stacionarnih namesto 
mobilnih telefonov in svetuje, da se šole na internet ne povezujejo brezžično.

CIPER

Odstranili so Wi-Fi povezave iz vrtcev in osnovnih šol in pričeli z intenzivno 
kampanjo za izobraževanje otrok in družin o sevanju brezžičnih naprav.

količina mikrovalovnega sevanja, 
ki ga absorbirajo otroški možgani, 
oči in kosti v primerjavi z odraslimi

Povezava med sevanji ekstremno nizkih frekvenc (ELF) in 
otroško levkemijo je bila ugotovljena v več kot dvajsetih 
raziskavah iz različnih držav. Mednarodna priporočila 
ICNIRP so 500-krat večja od 400 nT.

Evropska agencija za okolje je tveganje zaradi neionizirnega sevanja 
primerjala z drugimi okoljskimi tveganji, kot so azbest, benzen in tobak, in  
izdala nujno priporočilo, da se v zvezi s tem upošteva previdnostno načelo. 

Leta 2017 so v Franciji objavili rezultate meritev sevanja več sto modelov mobilnih 
telefonov. Ko so jih testirali v kontaktu s telesom, je do 90% telefonov presegalo 
dovoljene meje SAR. Nekateri telefoni so evropske meje presegli za več kot 3-krat, 
ameriške meje pa za več kot 9-krat.

Trenutni standardi (ICNIRP, SAR, državne regulative...) so neustrezni za zaščito javnega 
zdravja in bi morali biti ponovno ovrednoteni. Pri radijskih frekvencah temeljijo na že 
zdavnaj ovrženi predpostavki, da je segrevanje edini učinek, ki ga ima sevanje na telo.

Zmanjšajte izpostavljenost sevanjem, kjer lahko, in imejte nek prostor (še 
posebej tam, kjer spite), kjer ste minimalno izpostavljeni.

Izogibajte se uporabi vseh vrst brezžičnih naprav tik ob telesu.

Zmanjšajte uporabo mobilnega telefona in ga pogosteje izklapljajte ali 
vklopite letalski način. Ko ne uporabljate funkcije Wi-Fi in prenosa mobilnih 
podatkov, jih izklopite. Ko opravljate klic, uporabite “air-tube” slušalke ali 
funkcijo zvočnika. Zapomnite si: “čim dlje stran, tem bolje”. 

Otroci naj ne uporabljajo mobilnih telefonov.

Če je možno, uporabljajte in shranjujte vaš mobilni telefon le na mestih z 
dobrim sprejemom. Ko telefon nima dobrega signala, oddaja s povečano močjo!

Vklopite Wi-Fi povezavo le, kadar jo nujno potrebujete. Ožičite čim več naprav, 
da se izognete mikrovalovnim sevanjem. To vključuje miške, tipkovnice in 
tiskalnike. Izklopite brezžično nastavitev pri vseh “pametnih” napravah.

Uporabljajte prenosni računalnik ali tablico za mizo namesto v naročju.

Če imate pametni merilnik električne energije, ga poskusite zamenjati s 
starejšim, analognim metrom. Če vaše področje načrtuje namestitev, bodite 
proaktivni in to poskusite preprečiti.

Ne stojte zraven prižgane mikrovalovne pečice; prepuščanje sevanja skozi 
vrata je lahko zelo veliko.

Izogibajte se uporabi digitalnega (brezvrvičnega) telefona, saj večina modelov 
močno seva 24 ur/dan. Namesto tega rajši uporabljajte stacionarni telefon.

Ne uporabljajte brezžičnih naprav v avtu, na vlaku ali v dvigalih. Zaradi odboja 
od kovinskega ohišja se sevalne obremenitve povečajo, mobilni telefon pa 
mora delovati s povečano močjo, da vzpostavi signal. 

“Niti malo ne dvomim, da trenutno največje onesnaževanje našega okolja 
predstavlja hitro povečevanje jakosti elektromagnetnega sevanja.”
Robert O. Becker, dr. med., znanstvenik in nominiranec za Nobelovo nagrado, leta 2000 
v intervjuju z Lindo Moulton Howe

“V preteklem desetletju se je nabralo še več dokazov, ki kažejo, da izpostavljenost 
sevanjem brezžičnih naprav predstavlja resno tveganje za zdravje. Kot zdravniki 
opažamo očiten porast pojavljanja simptomov v povezavi z večjimi sevalnimi 
obremenitvami (še posebej pri ljudeh, ki veliko uporabljajo mobilni telefon ali 
preživijo več časa v bližini brezvrvičnih telefonov, Wi-Fi-ja in baznih postaj), ki 
vključujejo nespečnost, kronično utrujenost, glavobole, vrtoglavico, tinitus, 
nezdrav krvni tlak, aritmijo, težave s koncentracijo, spominom ter učenjem, 
vedenjske motnje in motnjo pozornosti pri otrocih. Številne raziskave neodvisnih 
znanstvenikov so potrdile velik del naših opažanj.”
Mednarodni poziv zdravnikov, 2012, podprt s strani več kot 1000 zdravnikov

“Glede na obstoječe raziskave mnogi strokovnjaki za javno zdravje napovedujejo, 
da bomo v prihodnosti soočeni z epidemijo raka kot posledico nenadzorovane 
uporabe mobilnih telefonov in povečane izpostavljenosti brezžičnim (Wi-Fi) 
usmerjevalnikom in ostalim brezžičnim napravam.”
Prof. David Carpenter, dr. med., direktor Institute for Health and the Environment, 
Univerza Albany/New York, soavtor poročila BioInitiative Report

“Naši vnuki in otroci so prevzeli vlogo poskusnih zajčkov.”
Dr. Devra Davis, predsednica Environmental Health Trust, delovala pod predsednikom 
Clintonom v odboru Chemical Safety and Hazard Investigation Board 

“Biološki učinki so bili jasno ugotovljeni, do njih pride že pri zelo nizkih 
izpostavljenostih tako nizkim frekvencam kot radijskim frekvencam. Opazni so že 
po nekaj minutah izpostavljenosti sevanju mobilnih in brezvrvičnih telefonov, 
baznih postaj, Wi-Fi-ja in pametnih merilnikov. Kronična izpostavljenost sevanju 
baznih postaj lahko povzroči bolezen.”
Poročilo BioInitiative Report 2012, ki ga je napisalo 29 znanstvenikov iz 10 držav

“Vedno več je raziskav, ki kažejo, da elektromagnetni signali iz baznih postaj, 
mobilnih telefonov, brezvrvičnih telefonov in Wi-Fi-jev motijo navigacijske sisteme 
in biološke ritme ptičev in čebel, kar znižuje njihovo odpornost na bolezen.”
Prof. dr. Andrew Goldsworthy, Imperial College, London

VIRI IN VEČ INFORMACIJ

Poziv znanstvenikov Združenim narodom
EMFSCIENTIST.ORG

NEODVISNE RAZISKAVE
RAZISKAVE V POVEZAVI

Z INDUSTRIJO

ŠKODLJIVI UČINKI

BREZ UČINKOV

68%

32%

30%

70%

SAR = ZASTAREL IN NEUSTREZEN STANDARD

Nizka stopnja specifične absorpcije (SAR) nikakor ni zagotovilo 
varnosti telefona. Testni model zaradi svoje velikosti predstavlja le 
3% uporabnikov, homogena tekočina v njem pa ni reprezentativna 
za človeško telo. Obenem je neustrezna tudi metoda sama, saj se 
upoštevajo povprečja in ne najvišje sevalne obremenitve.

Veliko ljudi ve, da je ionizirajoče sevanje (radioaktivnost, rentgen itd.) lahko zelo 
škodljivo, le malo pa se jih zaveda, da je lahko škodljivo tudi neionizirajoče sevanje, 
ki prihaja iz mobilnih telefonov in drugih brezžičnih naprav, daljnovodov, električne 
napeljave itd. Velikokrat slišimo, da ni dovolj dokazov za škodljivost, vendar to ne 
drži. Z infografiko želimo javnost ozavestiti o tej problematiki in načinih, kako se 
lahko pred škodljivimi sevanji zavarujemo.

Od 200 recenziranih raziskav, ki so preučevale 
radiofrekvenčno sevanje in oksidativni stres:

• jih je 90% pokazalo, da sevanje
povzroča oksidativni stres; 

• jih 10% ni pokazalo učinka.
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RADIJSKE FREK VENCE (RF )

3 GHz 300 GHz

IoT

247 neodvisnih znanstvenikov in strokovnjakov s področja medicine iz

42 držav po celem svetu, ki je objavilo več kot

2000

Incidenca raka, prikazana na spodnjih grafih, je starostno standardizirana. To pomeni, 
da staranje prebivalstva ni vzrok za porast raka.
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recenziranih člankov o bioloških vplivih in nevarnostih neionizirajočih 
sevanj, je poslalo poziv Združenim narodom, v katerem opozarjajo na 
škodljive učinke, ki so jih odkrili pri svojem delu: 

MOTNJE
V RAZVOJU

CELIČNI STRES

POŠKODBE DNK

NEVROTOKSIČNOST
NEVARNOST ZA

ŽIVALI IN RASTLINE

POŠKODBE
SPERMIJEV

TEŽAVE S SPOMINOM
IN UČENJEM

TVEGANJE ZA
NASTANEK RAKA

STE VEDELI? Celo proizvajalci mobilnih telefonov 
priznavajo, da sevanje le-teh ni varno – v navodilih 
za uporabo opozarjajo uporabnike, naj držijo 
telefon vsaj 1,5-2,5 cm stran od telesa in 
zmanjšajo čas pogovorov s telefonom ob ušesu.

INFOGRAFIKA

ehtrust.org
powerwatch.org.uk
emfscientist.org

bioinitiative.org
emfresearch.com
bund.net

diagnose-funk.org
stralskyddsstiftelsen.se
slora.si

NI UČINKA

90%

Od 325 recenziranih raziskav, ki so preučevale 
radiofrekvenčno sevanje in nevrološke simptome:

• jih je 72% pokazalo povezavo; 

• jih 28% ni pokazalo povezave.
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