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De Russische Federatieraad kondigde de voorbereiding aan van een wet betreffende
elektromagnetische straling.

De Federatieraad kondigde de voorbereiding aan van een wet betreffende elektromagnetische
straling FBA Economie Vandaag / Stepan Yatsko. De Federatieraad steunde het voorstel van het
Russische Nationale Comité voor bescherming tegen niet-ioniserende straling om bronnen van
elektromagnetische velden te labelen.
We hebben het over stickertekens, die zijn ontworpen om de bevolking te beschermen tegen
ongecontroleerd contact met mobiele telefoons, tablets, computers, wifi-routers. Wetenschappers
vertelden het Federale Nieuwsagentschap op de All-Russian Conference over de nieuwe
ontwikkeling.
"Mensen moeten weten dat dit gevaarlijk en schadelijk is voor de gezondheid," vertelde Vladimir
Krugly, lid van de Federale Raad Commissie voor Sociaal Beleid, aan de FAN . - We schrijven "roken
is schadelijk voor uw gezondheid." Op dezelfde manier kan op de telefoon worden geschreven dat
de telefoon schadelijk is voor je gezondheid. "
Langdurig en frequent contact met gadgets, cellulaire basisstations en andere bronnen van EMF
kan schadelijk zijn. Deze conclusie komt steeds meer wetenschappers van over de hele wereld.
Naar hun mening hopen de effecten van elektromagnetische straling zich op in het menselijk
lichaam en veroorzaken ze een storing in het werk van zijn systemen. Dat zegt hij en Doctor in de
Fysische en Mathematical Sciences, Alexander Dmitriev , die samen met een groep wetenschappers
van de Russische Academie van Wetenschappen, deze zomer de eerste Russische persoonlijke
dosismeter voor elektromagnetische straling heeft ontwikkeld.

“Er zijn statistieken over hersenziekten, inclusief kanker, in het afgelopen decennium. Het volgt:
toen het tijdperk van het gebruik van mobiele telefoons begon, begon het aantal oncologische
ziekten geleidelijk te stijgen, ”zei het hoofd van het telecommunicatielaboratorium van het
Instituut voor Radio Engineering and Electronics vernoemd naar VA Kotelnikov RAS.
Volgens Alexander Dmitriev is dit geen rigoureus bewijs, maar het roept ernstige zorgen op in de
wetenschappelijke gemeenschap.
“We hebben het over dalende geboortecijfers. Misschien is dit het effect van elektromagnetische
straling ”, zegt Vladimir Krugly, geëerd arts van Rusland. "Dat wil zeggen, we hebben
wetenschappelijke ontwikkelingen nodig die door de staat moeten worden gefinancierd."
De eerste vice-voorzitter van de commissie voor onderwijs en wetenschap van de Doema van de
Russische Federatie Gennady Onishchenko is van mening: de ontwikkeling van telecommunicatieen informatietechnologieën moet in de eerste plaats de veiligheid van mensen garanderen.
“De leek moet worden geleerd om het gevaar te vermijden dat echt bestaat. En in ons huis zijn er
tv's, computers, elektrische kachels, alles is aanwezig. Er is een elektriciteitsleiding door
woonwijken, dit is ook vervuiling. Maar dit zijn allemaal bloemen. En de bessen zijn het feit dat we
twee apparaten onder elk oor hebben. Hier heb ik twee simkaarten, en hier zijn twee simkaarten!
”- toont de epidemioloog op de telefoons op zijn bureaublad.
Bronnen van elektromagnetische vervuiling zijn basisstations van cellulaire communicatie, voegde
de MP eraan toe.
"Deze kwestie moet natuurlijk worden genormaliseerd," zei de parlementariër.

Normen van het maximaal toelaatbare niveau van het elektromagnetische veld noch in Rusland,
noch in de wereld. Er zijn geen apparaten die een idee kunnen geven van het werkelijke niveau van
de elektromagnetische omgeving. Ondertussen maken steeds meer ouders zich zorgen over het
effect van gadgets op de gezondheid van hun kinderen.
“Het beïnvloedt mijn kleinkinderen. De activiteit wordt verminderd, ze worden vaker blootgesteld
aan ziekten, de verteerbaarheid van het onderwerp wordt verminderd, er is geen
doorzettingsvermogen. Ze kunnen zich niet concentreren, begrijp je? ”- Nina Yeryukhina, een leraar
van de Russische Federatie, deelde met de FAN-correspondent .
Volgens haar heeft de oudergemeenschap hulp nodig omdat zij niet weet hoe ze dit probleem
moet aanpakken.

“Mijn dochter begrijpt dat het bijvoorbeeld onmogelijk is om, afhankelijk van de leeftijd, meer dan
30 minuten achter deze gadgets te staan. Maar dit is onrealistisch om te doen! Driftbuien zijn
regelmatig normaal, 'gaf de klassenleraar van de Russische premier DMITRI MEDVEDEV toe .
Een markering van mobiele telefoons en computers kan de situatie niet oplossen, zeggen experts.
Naar hun mening heeft het land een speciaal wetenschappelijk en praktisch centrum nodig dat een
begin zal maken met nieuw onderzoek en staatsnormen.
“We moeten een werkstructuur creëren die tegenstrijdigheden tussen verschillende agentia
overwint en dit probleem oplost. Het zal enerzijds de inwoners van ons land in staat stellen in vrede
te leven, niet bang te zijn voor hun gezondheid en gedrag in de context van de ontwikkeling van
nieuwe technologieën, en anderzijds deze technologieën ten goede te ontwikkelen en te gebruiken,
"zei de Doctor of Biological Sciences, voorzitter van het Russische Nationale Comité over
bescherming tegen niet-ioniserende straling Oleg Grigoriev .

Nina Yeryukhina stelde de ontwikkeling van universele normen en beperkingen voor het gebruik
van gadgets voor alle scholen in het land voor.
“Ze bestaan soms: Een directeur staat bijvoorbeeld het gebruik van een mobiele telefoon op
scholen niet toe, maar het hangt af van zijn persoonlijkheid. En dit zou op het niveau van het
staatsprogramma en de wet moeten zijn, 'zei ze.
Volgens senator Vladimir Krugly wordt het tweede jaar gesproken over het effect van
elektromagnetische straling op de menselijke gezondheid in de Federatieraad.

“In onze commissie is een werkgroep van de deskundigenraad opgericht, die rondetafels heeft
gehouden met de deelname van verschillende deskundigen. We hebben een analytisch rapport
opgesteld en ingediend bij de regering, bij het ministerie van Communicatie van de Russische
Federatie, maar er waren geen speciale reacties, zei de senator. "We hadden een gesprek met de
voormalige minister van Communicatie over het Federal Target Program."
De voorstellen van de wetenschappelijke en expertgemeenschappen zullen in de nieuwe wet worden
opgenomen, zei de geëerde arts van Rusland.
“We beginnen nu te werken aan een wet die elektromagnetische straling zou reguleren. Dat zal de
de meest effectieve tool zijn, 'zei Vladimir Krugly tegen de FAN-correspondent.

Het wetgevingsinitiatief, zoals de senator zei, wordt al behandeld door een werkgroep in het kader
van de commissie van de Federatieraad voor sociaal beleid.
Eerder voltooiden Russische wetenschappers een 14-jarig onderzoek naar de effecten van straling
van smartphones en mobiele telefoons op kinderen en concludeerden dat technologie de
gezondheid van de jongere generatie negatief beïnvloedt.
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