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1 500 antenes de telefonia mòbil desmantellades.
Dimarts 6 novembre 2007.

.

L’any passat, com a resultat de nombroses demandes de persones i associacions que denunciaven un
risc sanitari potencial, la Comissió Nacional de Comunicacions (NCC) va prometre que a prop de 1 500
antenes de telefonia mòbil situades massa a prop d’establiments escolars o d’immobles residencials
serien retirats des d’ara fins a finals de 2007.
.
L’objectiu està ja quasi bé aconseguit, va indicar ahir el president de la NCC, Su Yeong-chin. . A finals d’
octubre, sota la pressió de la NCC, les operadores van procedir al desmantellant de 1 472 de aquestes
antenes controvertides ,ha precisat , i en el futur, la comissió s’esforçarà a convèncer a tots per restringir
el nombre de les seves antenes i col·locar-les a sobre dels edificis públics i no tant en els privats.
.
Segons una investigació feta per la comissió, hi havia l’any passat a Taiwan 26 000 antenes per telefonia
mòbil per a la norma 2G, 6 500 per la norma 3G i 16 000 per la norma PHS.
.
La cobertura existent estaria cinc vegades per sobre de les necessitats.

.

Complement al Comunicat (Font: Agència de Prelsa Xina Post).

.

Els barris residencials i les escoles no poden estar exposats als riscos d’irradiacions emeses per les
antenes ja que aquestes poden provocar càncers, insomni, malalties dels sistema nerviós, que podrien fins
i tot a portar a la gent a suïcidar-se ha declarat el legislador governamental, fent valer que les estacions
base deuen d’estar desplaçades fora d’aquestes zones, ja que els estudis mostren que els nivells d’
irradiacions d’aquestes instal·lacions a Taipei en el nord i a Tainan al sud , sobrepassen ara el nivell del
que es raonable.
.

_______________________________________________________________________________________

Dimarts 6 novembre 2007
Taiwan posa en marxa per primera vegada al món l’aplicació del Principi de Precaució que afecten als
riscos sanitaris potencials dels llocs on es troben les estacions base de les antenes de telefonia mòbil
implantats a prop de les escoles i les zones residencials.
Desprès d’Israel, aquesta és després de pocs dies la segona informació important mundial sobre el
desplegament de llocs per a estacions base de telefonia mòbil.
.
Next-up demana a la Dra. Margaret CHAN, Directora General de l’OMS i al Dr. Emilie van Deventer,
director del projecte sobre els CEM a l’OMS la difusió immediata d’una resolució de directives de
recomanacions als governs destinades a prendre cura de la situació sanitària generada per les
instal·lacions dels emplaçaments d’antenes de telefonia mòbil.
.
Per la present comunicació, Next-up reitera a l’OMS la seva petició d’entrevista en data del 4 octubre
2006 dels principals representants de les ONG Franceses.
Serge Sargentini,
Next-up organisation.

