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De Europese Unie roept op om een dringende reactie voor  
stralingen van WiFi. 
 
Zondag 16 september 2007 
 
Het controle organisme van de Europese top lanceert een appel voor een onmiddellijke actie  
om de blootstelling aan de stralingen van WiFi, mobiele telefoons en van hun zendmasten te 
verminderen.  
Het suggereert dat een uitstel zou kunnen leiden tot een gezondheidscrisis, gelijkaardig aan 
deze van het asbest, de sigaret of van lood in benzine. 
De waarschuwing van het  Europese Agentschap voor Leefmilieu  AAE ( Agence 
Environnementale Européenne ) volgt hierbij het besluit van een internationaal 
wetenschappelijk tijdschrift  dat de veiligheidsgrenzen vastgelegd voor de stralingen «  meer 
dan duizend keer veel te toegeeflijk » zijn en een officieel rapport van het Verenigd 
Koninkrijk van verleden week besluit dat zij niet de ontwikkeling van kankers, komende van 
het gebruik van draagbare telefoons, zouden kunnen uitsluiten. 
Professor Jacqueline McGlade , de administratieve directrice van het AAE , heeft gisteren 
gezegd: « Het recent onderzoek en de literaire tijdschriften ( opnieuw herlezen ) van de 
effecten op lage termijn van stralingen komende van mobiele telefonieverbindingen 
suggereert men dat het zorgvuldig zou zijn vanwege de gezondheidsoverheden om acties aan 
te bevelen om de blootstelling te verminderen, speciaal voor kwetsbare groepen, 
zoals  kinderen. » 
Het initiatief van het AEE zal de druk op de regeringen en de gezondheidsorganisaties 
verhogen opdat zij voorzorgsmaatregelingen zouden nemen om te voorkomen 
dat elektromagnetische stralingen zich snel kunnen uitbreiden met deze nieuwe technologieën.  
 
De Duitse regering is reeds bezig om zijn burgers aan te bevelen om bekabelde 
internetverbindingen,in de plaats van WiFi, en eerder vast telefoonlijnen dan draadloze 
telefoons te gebruiken. 
 
Het wetenschappelijk tijdschrift ( na herlezing) opgemaakt door de ´International Bio 
Initiative Working Group` samengesteld uit eerste klasse wetenschappers en experts zegt dat : 
« de blootstelling aan nieuwe bronnen heeft zonder precedent niveaus van artificiële 
elektromagnetische stralingen gecreëerd die alle zones van de leefbare ruimte op aarde 
bedekken, en die een cumulatieve blootstelling op lange termijn aan massieve en toenemende 
elektromagnetische stralingen veroorzaken, die zonder voorgaande zijn in de menselijke 
geschiedenis. » 
Zij zegt : «Men heeft de nood aan correcties op die wijze waarbij wij aanvaarden dat 
proefnemingen en het ontplooien van technologieën gebeuren op een wijze om  
gezondheidsproblemen van algemene aard te voorkomen .» 
 
 - THE INDEPENDENT ( Uk) 


