Bijlage 2
Recent zijn een aantal schadelijke milieufactoren uitvoerig in het nieuws geweest, zoals Q koorts,
kankerverwekkende verf bij defensie en aardbevingen in Groningen.
In alle gevallen was sprake van te late voorlichting, ontkenning van verantwoordelijkheid van
overheidszijde en vervolgens niet voldoende of geen hulp voor slachtoffers. Dit alles om
economische en industriële belangen niet te schaden.
Aan dit rijtje milieufactoren kunnen we elektromagnetische straling van draadloze communicatie
toevoegen. Er zijn al veel mensen ziek door deze straling en dat worden er steeds meer, mede door
de toenemende stralingsbelasting waaraan voor velen niet te ontkomen is. Dit heeft geleid tot
permanent ernstige klachten, verlies van werk, onleefbare woonsituaties en zelfdodingen. Onze
kinderen worden al van jongs af aan (zelfs in de moederschoot) blootgesteld aan een hoge dosis
straling.
De Gezondheidsraad (GR) beweert dat er niet voldoende bewijs is voor gezondheidsschade mits de
stralingsintensiteit lager is dan de door de overheid ingestelde norm, die alleen rekening houdt met
opwarming van ons lichaam. Alle ervaringen van slachtoffers worden door de GR genegeerd, evenals
de duizenden wetenschappelijke publicaties waarin niet-thermische biologische effecten zijn
aangetoond die wel degelijk schadelijk voor de gezondheid zijn.
Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid (waarin onder meer TNO, GGD,
KEMA en RIVM samenwerken) heeft in 2012 wel erkend dat ernstige lichamelijke klachten door
elektromagnetische velden/straling veroorzaakt kunnen worden, zie:
http://www.kennisplatform.nl/pdf/Kennisbericht%20Elektrogevoeligheid%2020120419.pdf
Het Europees Parlement riep de lidstaten in 2009 op om het voorbeeld van Zweden te volgen en
elektrohypersensitiviteit (EHS) personen als handicap te erkennen en ze bescherming en gelijke
kansen te bieden.
De Raad van Europa pleitte in 2011 voor stralingsreductie en maatregelen om elektrosensitieve
personen te beschermen, waaronder het creëren van stralingsvrije gebieden.
De WHO heeft deze straling in 2011 ingedeeld in de categorie ‘mogelijk kankerverwekkend’.
In veel landen, waaronder België en Frankrijk, zijn voorzorgsmaatregelen genomen om burgers en
met name kwetsbare kinderen te beschermen. In Zweden wordt EHS al sinds 2000 als functionele
handicap erkend en de officiële Oostenrijkse artsenorganisatie ÖAK heeft in 2012 een 17 pagina’s
lange richtlijn uitgegeven voor diagnose en behandeling van elektrogevoelige personen.
Compilatie. Een overzicht van de situatie in de wereld en de genomen maatregelen vindt u in:
https://www.stopumts.nl/pdf/Compilatie-RF-straling-2017.pdf
Petitie. In de link hieronder (pp. 6 t/m 56) een selectie van verhalen die StopUMTS toegestuurd kreeg
naar aanleiding van een petitie (2015) voor het behoud van stralingsarme ‘witte zones’. Deze
verhalen geven een duidelijk beeld van de ernst van de situatie. Zie:
http://www.stopumts.nl/pdf/Oproep%20behoud%20'witte%20(stralingsarme)%20zones'.pdf

