Mobiltelefonins hälsorisker och försiktighetsprincipen:

Fransk domstol : Skadestånd för påtvingad hälsorisk och bort
med mobilmasten.
Publicerad i Miljömagasinet den 10 oktober 2008
En domstol i Nanterre i Frankrike dömde den 1 oktober, med stöd av
försiktighetsprincipen, en mobiloperatör att ta bort en mobilmast på grund av de
hälsorisker den utsatte grannarna för. Dessutom ska bolaget betala skadestånd till de
tre par som och dragit operatören inför domstol. Nyheten har slagit ner som en bomb i
Frankrike och rapporterats av alla större medier och har fått den franska regeringen att
inkalla de tre största mobiloperatörerna till samtal.
Grannar till en mast förklädd till ett träd hade genom advokaten Richard Forget tagit ärendet
till domstolen i Nanterre. De klagade på att masten utsatte dem för påtvingade hälsorisker.
Domstolen gick på grannarnas linje och dömde operatören Bouygues Telecom till att ta bort
masten inom 4 månader. Dessutom ska operatören betala 3000 Euro i skadestånd till de tre
grannparen för att ha utsatt dem för en hälsorisk.
Enligt advokat Forget, som enbart för några veckor sedan drog samma operatör inför domstol
i ett annat ärende där han företräder ett tvillingpar som fått hjärtproblem av en mobilmast, är
detta första gången som en domstol anser att enbart att utsätta närboende för en hälsorisk,
utgör skäl att utdöma skadestånd.
Domstolen anser också att ”även sambanden mellan mobilmaster och hälsoeffekter inte är
säkerställda, finns det en risk för hälsoeffekter, eftersom det inte kan förnekas att kompetenta
auktoriteter, såväl nationellt som internationellt, rekommenderar tillämpning av
försiktighetsprincipen.”
”Att exponera sin granne, mot dennes vilja, för en säker risk, som inte är hypotetisk som
Bouygues Telecom hävdat, utgör i sig ett problem” skriver domstolen.
- Om detta leder till ett prejudikat för tillämpning av försiktighetsprincipen och en ökning av
juridiska processer, bör staten inse att det är bättre att agera genom lagstiftning i stället för att
låta saken ha sin gång, säger Janine Le Calvez från den franska organisationen Priartem, som
arbetat för sänkta gränsvärden i många år.
Bouygues Telecom har meddelat att de kommer att överklaga domen. Regeringen har med
anledning av domen inkallat de tre största mobiloperatörerna till ”neutrala och objektiva”
samtal. Men inga av de organisationer som kämpat för bättre och sänkta gränsvärden har
inbjudits. Det har fått såväl advokat Forget som Priartem att reagera: Priartem hänvisar till att
regeringen avsåg att få en ”neutral och objektiv” belysning av frågan och kommer därför att
infinna sig till samtalen, trots att de inte fått en formell inbjudan. Advokat Forget, som år
2006 gav ut boken ”Le dossier noir du portable” om mobiltelefonins hälsorisker, skriver i ett
brev att regeringen borde bjuda in miljöorganisationerna och att liknande domar kan undvikas
i framtiden om gränsvärdet sänks.
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