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1 500 relaisstations voor mobiele telefonie ontmanteld.
Dinsdag 6 November 2007
Het vorige jaar, en ten gevolge van vele klachten van personen en verenigingen die het potentieel risico
voor de gezondheid naar buiten hebben gebracht, had de Nationale Commissie voor Communicatie
(NCC) beloofd dat er ongeveer 1500 relaisstations voor mobiele telefonie , gesitueerd dichtbij
schoolgebouwen of residentiële gebouwen zouden worden weggehaald en dit tegen eind 2007.
De president van het NCC, Su Yeong-chin, heeft er gisteren op gewezen dat het objectief bijna is bereikt.
Eind Oktober , preciseerde hij dat, onder druk van het NCC, de operatoren waren over gegaan tot het
ontmantelen van 1472 van deze controversiële antennes, en dat in de toekomst de Commissie zich zal
inspannen om deze te overtuigen om het aantal van hun relaisstations in te perken en ze eerder te
plaatsen op het hoogste punt van openbare gebouwen dan op private gebouwen.
Volgens een onderzoek geleid door de Commissie , waren er verleden jaar in Taiwan 26.000
relaisstations voor mobiele telefonie voor de 2G –norm en 6.500 voor de 3G –norm en 16.000 voor de
PHS- norm.De bestaande bedekking zou 5 maal hoger zijn dan de behoeften .
.

Bijvoegsel aan het Communiqué (Bron Persagentschap China Post).
De residentiële wijken en de scholen mogen niet worden blootgesteld aan bestralingsrisico’s
uitgezonden door relaisantennes want zij zouden kankers,miskramen, ziekten van het zenuwstelsel
kunnen veroorzaken, en zouden zelfs kunnen leiden tot zelfdoding van de mensen, heeft de wetgever
van de overheid verklaard, en ook door in te brengen dat basisstations moeten worden verplaatst buiten
deze zones. Want studies tonen aan dat de stralingsniveaus van deze installaties in Tapei in het noorden
en Taiwan in het zuiden nu een redelijk niveau overschrijden.
.

____________________________________________________________________________________

06 11 2007
Taiwan brengt , voor de eerste maal op wereldvlak , het Voorzorgprincipe in uitvoering betreffende de
eventuele potentiële risico’s voor de gezondheid tegenover de sites van basisstations met antennes voor
mobiele telefonie ingepland nabij scholen en residentiële zones.
Na Israël, is dit in enkele dagen de tweede belangrijke informatie op wereldvlak aangaande de
ontplooiing van sites met basisstations en relaisantennes voor mobiele telefonie.
Next-up vraagt aan Dr. Margaret CHAN, algemeen directrice van de WHO * en aan Dr. Emilie Van
Deventer, directrice van het EMF** – project bij de WHO de onmiddellijk verspreiding van een resolutie
met richtlijnen en aanbevelingen aan de regeringen bestemd om de gezondheidssituatie te saneren die
voortvloeien van de installatie van sites met relaisantennes voor mobiele telefonie.
Bij deze,herhaalt Next-up bij de WHO haar verzoek voor dialoog van 4 Oktober 2006 met de
belangrijkste vertegenwoordigers van de Franse NGO’s.***
Serge Sargentini Next-up organisatie
* WHO = World Health Organisation, ** EMF = Electro Magnetic Fields, *** NGO = Non Governmental Organisation

