
The Porto Alegre Resolution 

Forskerne som har underskrevet dette oppropet hadde den store ære å delta i en arbeidsgruppe organisert av 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul og Public Ministry of Rio Grande do Sul, støttet av 
Helsedepartementet i Brasil, International Commission for Electromagnetic Safety, Porto Alegre Environmental 
Council (COMAM/PA), Rio Grande do Sul Center for Health Vigilance (CEVS/RS) og andre, med tittelen 
"International Workshop on Non-Ionizing Radiation, Health and Environment", som ble arrangert 18. og 19. mai 
2009 i Porto Alegre, Brazil.

Resolusjonen etterfølger flere internasjonale resolusjoner utformet av engasjerte vitenskapsmenn og leger det 
siste tiåret, herunder resolusjoner utformet av International Commission for Electromagnetic Safety [1], basert på 
funn og vurderinger av dokumenter som BioInitiative Report [2] and en spesialutgave av fagtidsskriftet 
Pathophysiology om elektriske og magnetiske felt utgitt i august 2009 [3].

Vi var enige om at behovet for beskyttelse av helse, trivsel og det ytre miljø krever umiddelbar tiltredelse av føre 
var-prinsippet, som sier "når det er indikasjoner på mulige negative effekter, selv om disse er usikre, er risikoen 
ved ikke å gjøre noe, vesentlig større enn risikoen ved å søke å bringe eksponeringen under kontroll. Føre var-
prinsippet flytter bevisbyrden fra de som forventer en risiko til de som avskriver den", inntil nye vitenskapelige funn 
blir anerkjent som eneste kriterium for etableringen av nye standarder for eksponering fra ikke-ioniserende 
stråling.
 
Vi anerkjenner at i Brasil, som i andre land verden over der det har vært en eksplosjonsartet økning i 
tilgjengeligheten og bruken av ikke-ioniserende elektromagnetiske felt for elektrisk og trådløs 
kommunikasjonsteknologi (mobiltelefoner og trådløse telefoner, WiFi og WIMAX-nettverk, RFID, etc,) i tillegg til 
endringer i de elektriske forsyningslinjene og den trådløse infrastrukturen som savner sidestykke, bør disse 
vurderingene bringes videre til de som er ansvarlige for risikostyring slik at nødvendige skritt kan tas for å beskytte 
befolkningen mot langtids, laveffekteksponering for både ekstremt lave frekvenser og radiofrekvente 
elektromagnetiske felt som har gitt en kraftig økning i bakgrunnsstrålingen i de senere år.

Vi er bekymret for den betydelige mengde med indikasjoner på at eksponering for elektromagnetiske felt påvirker 
grunnleggende forhold ved menneskets biologi og kan øke risikoen for kreft og andre kroniske sykdommer. 
Eksponeringsnivået der disse effektene har blitt observert er flere ganger lavere enn standardene som forfektes 
av International Commission for Non-Ionizing radiation Protection (ICNIRP) [4] og IEEE's International Committee 
on Electromagnetic Safety (ICES) [5]. Disse standardene er foreldet, og de tar utgangspunket i biologiske effekter 
av eksponering for høye effekter over kort tid som gir helseeffekter gjennom oppvarming av vev og eksitering av 
nervesystemet, effekter som ble oppdaget for flere tiår siden. Nyere forskning indikerer at elektromagnetiske felt 
kan gi skadelige helseeffekter også ved svært lave eksponeringsnivåer. Standardene fra ICNIRP og IEEE/ICES 
støttes og markedsføres av berørte aktører for å unngå at det iverksettes forebyggende tiltak, lovverk med 
forebyggende krav, og forebyggende rådgivning til befolkningen.
 
Vi er svært bekymret over at dagens bruk av ikke-ioniserende stråling fra mobiltelefoner, trådløse datamaskiner 
og andre teknologier utgjør en helserisiko for barn og ungdom, gravide kvinner, eldre og andre som er mest 
sårbare på grunn av alder eller funksjonshemning, herunder en helsetilstand som omtales som elektrosensitivitet. 
Vi anbefaler på det sterkeste disse forebyggende tiltak;

1. Barn under 16 år bør ikke bruke mobiltelefoner og trådløse telefoner unntatt til nødsamtaler;

2. Tillatelse til etablering og/eller bruk av Wi-Fi, WIMAX eller andre former for trådløs 
kommunikasjonsteknologi, innendørs eller utendørs, bør ikke innebære lokalisering eller sending i 
boligområder, skoler, barnehager, eldresentra, sykehus eller andre bygninger der mennesker oppholder 
seg over lengre tid;

3. Tillatelse til etablering og installasjon av infrastruktur knyttet til elektrisk strøm og trådløs kommunikasjon, 
spesielt mobil telefoni, Wi-Fi og WIMAX, bør bare godkjennes etter foregående offentlig høring og aksept, 
der hensynet til føre var-prinsippet blir vektlagt.  Følsomme geografiske områder bør unngås for beskytte 
sårbare befolkningsgrupper; 

4. Menneskeheten skal oppfordres til å fortsette å utforske nye måter å utnytte ikke-ioniserende 
elektromagnetisk stråling, til beste for samfunnet, gjennom etablering av nye standarder for menneskelig 
eksponering som baseres på naturens biologiske realiteter og ikke utelukkende på økonomiske og 
teknologiske hensyn.



På dette grunnlag oppfordrer vi alle nasjoner til å følge Sveits, Italia, Belgia, Russland, Kina, USA (hva gjelder 
FCCs standard for begrenset eksponering av hodet) og andre land og regioner som har valgt en 
forsiktighetsstrategi med målsetning å gi befolkningen større grad av sikkerhet, samtidig som det gode 
tjenestetilbudet på dette området opprettholdes.

Vi oppfordrer innstendig alle nasjoner om å sette sammen et ekspertpanel med deltakere som har tilslutning fra 
samfunnsengasjerte organisasjoner (ikke bare de som anbefales av berørte industrielle aktører) for å diskutere 
forebyggende teknologi, lovgivning og rådgivning, med formål å utvikle styringsprinsipper som tar hensyn til 
befolkningens bekymringer hva gjelder den videre utbredelse av trådløs kommunikasjonsteknologi som 
mobiltelefoni, strømforsyningsnett og fordelingssystemer for elektrisitet.
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