Απόφαση Πόρτο Αλέγρε(Porto Alegre)
Εµείς, οι υπογράφοντες επιστήµονες, είχαµε την τιµή να συµµετάσχουµε στο
σεµινάριο που οργανώθηκε από το Οµοσπονδιακό Πανεπιστήµιο του Rio Grande do
Sul και το Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης του Rio Grande do Sul , χρηµατοδοτούµενο
από το Υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας, τη Διεθνή Επιτροπή για την
Ηλεκτροµαγνητική Ασφάλεια, το Συµβούλιο Περιβάλλοντος του Πόρτο Αλέγρε
(COMAM / PA), το Κέντρο Υγείας και Επαγρύπνησης (CEVS / RS) του Rio Grande
do Sul και άλλα, µε τίτλο, " Διεθνές Σεµινάριο για Μη-Ιονίζουσες Ακτινοβολίες,
Υγεία και Περιβάλλον», το οποίο πραγµατοποιήθηκε στις 18 και 19 Μαΐου 2009, στο
Πόρτο Αλέγρε Βραζιλίας.
Αυτή η απόφαση ακολουθεί πολλές άλλες διεθνείς αποφάσεις που λήφθηκαν από
επιστήµονες και γιατρούς σε προβληµατισµό κατά την τελευταία δεκαετία,
συµπεριλαµβανοµένων των αποφάσεων που αναπτύχθηκαν από τη Διεθνή Επιτροπή
για την Ηλεκτροµαγνητική Ασφάλεια [1], βασιζόµενη σε αποδεικτικά στοιχεία και
λαµβάνοντας υπόψη έγγραφα, όπως η έκθεση BioInitiative [2] και µία ειδική έκδοση
του περιοδικού Παθοφυσιολογία για τα ηλεκτρικά και µαγνητικά πεδία, που
δηµοσιεύθηκε τον Αύγουστο του 2009 [3].
Συµφωνήσαµε ότι η προστασία της υγείας, της ευηµερίας και του περιβάλλοντος
απαιτεί άµεση υιοθέτηση της Αρχής Προφύλαξης, η οποία αναφέρει, «όταν
υπάρχουν ενδείξεις για πιθανά δυσµενή αποτελέσµατα, αν και παραµένουν αβέβαια,
οι κίνδυνοι από το να µη κάνουµε τίποτα µπορεί να είναι πολύ µεγαλύτεροι από τους
κινδύνους της ανάληψης δράσης για τον έλεγχο αυτών των παραγόντων. Η Αρχή
Προφύλαξης µεταθέτει το βάρος της απόδειξης από αυτούς που υποπτεύονται τον
κίνδυνο σε αυτούς που τον υποτιµούν», έως ότου έχουµε νέες επιστηµονικές
ανακαλύψεις που θα είναι το µόνο κριτήριο για τη εγκαθίδρυση ή την τροποποίηση
των ορίων έκθεσης στις µη ιονίζουσες ακτινοβολίες.
Αναγνωρίζουµε ότι, στη Βραζιλία καθώς και σε όλο τον κόσµο,όπου υπήρξε µια
άνευ προηγουµένου έκρηξη της διαθεσιµότητας και χρήσης των µη ιονιζουσών
ηλεκτροµαγνητικών πεδίων για τις ηλεκτρικές και ασύρµατες επικοινωνιακές
τεχνολογίες (κινητά και ασύρµατα τηλέφωνα, WiFi και WiMAX δίκτυα, RFID, κλπ,),
καθώς και των µεγάλων ηλεκτρικών δικτύων και ασύρµατων ευρυζωνικών
υποδοµών, η εκτίµηση αυτή θα πρέπει να συνηγορεί υπέρ της διαχείρησης του
κινδύνου ώστε να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα για την προστασία του κοινού
από τη µακροπρόθεσµη έκθεση σε χαµηλά επίπεδα για τα εξαιρετικά χαµηλής
συχνότητας κύµατα, καθώς και για τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων που
ουσιαστικά αυξήθηκαν στο ατµοσφαιρικό περιβάλλον κατά τα τελευταία έτη.
Ανησυχούµε για τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η έκθεση σε
ηλεκτροµαγνητικά πεδία παρεµβαίνει στη βασική ανθρώπινη βιολογία και µπορεί να
αυξήσει τον κίνδυνο εµφάνισης καρκίνου και άλλων χρόνιων ασθενειών. Τα επίπεδα
έκθεσης στα οποία έχουν παρατηρηθεί αυτά τα αποτελέσµατα είναι πολλές φορές
χαµηλότερα από τα όρια που διαµορφώθηκαν από την Διεθνή Επιτροπή για τις µη
Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (ICNIRP)[4] και την IEEE-Διεθνή Επιτροπή για την
Ηλεκτροµαγνητική Ασφάλεια (ICES) [5]. Τα όρια αυτά είναι παρωχηµένα και
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προέρχονται από τις βιολογικές επιπτώσεις των βραχυπρόθεσµων εκθέσεων σε
υψηλή ένταση που προκαλούν επιδράσεις στην υγεία από την αύξηση της
θερµοκρασίας και τη διέγερση των νεύρων, εδώ και δεκαετίες γνωστές.
Η πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία µπορεί να προκαλέσουν
δυσµενείς επιπτώσεις στην υγεία ακόµη και σε πολύ χαµηλά επίπεδα έκθεσης. Τα
όρια που διαµορφώθηκαν από την ICNIRP και IEEE / ICES υποστηρίζονται και
προωθούνται από οµάδες συµφερόντων, ώστε να αποφευχθεί ο τεχνικός σχεδιασµός
προφύλαξης, η προστατευτική νοµοθεσία, και οι συµβουλές προφύλαξης στο κοινό.
Μας ανησυχεί βαθύτατα ότι η τρέχουσα χρήση της µη ιονίζουσας ακτινοβολίας για
κινητά τηλέφωνα, ασύρµατους υπολογιστές και άλλες τεχνολογίες θέτει σε κίνδυνο
την υγεία των παιδιών, των εφήβων, των εγκύων γυναικών, των ηλικιωµένων και
άλλων που είναι πιο ευάλωτοι λόγω ηλικίας ή αναπηρίας, συµπεριλαµβανοµένης της
κατάστασης της υγείας που είναι γνωστή ως ηλεκτροµαγνητική υπερευαισθησία.
Έντονα συνιστούµε τις ακόλουθες αρχές προφύλαξης:
1. Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών δεν πρέπει να χρησιµοποιούν κινητά
τηλέφωνα και ασύρµατα τηλέφωνα, εκτός από κλήσεις έκτακτης ανάγκης.
2. Η χορήγηση αδειών και ή χρήση του Wi-Fi, WiMAX, ή οποιασδήποτε άλλης
µορφής τεχνολογίας ασύρµατων επικοινωνιών, σε εσωτερικούς χώρους ή
στην ύπαιθρο, πρέπει κατά προτίµηση να µην περιλαµβάνει τοποθέτηση ή
µετάδοση σήµατος σε κατοικίες, σχολεία, βρεφονηπιακούς σταθµούς, οίκους
ευγηρίας, νοσοκοµεία, ή άλλα κτίρια όπου άνθρωποι περνούν µεγάλο χρονικό
διάστηµα.
3. Η αδειοδότηση για την τοποθέτηση και εγκατάσταση των υποδοµών που
σχετίζονται µε την ηλεκτρική ενέργεια και των ασύρµατων ευρυζωνικών
τηλεπικοινωνιών, ειδικότερα της κινητής τηλεφωνίας, των Wi-Fi και
WiMAX θα πρέπει να εγκριθεί µετά από ανοικτές δηµόσιες ακροάσεις και η
έγκριση που χορηγείται θα πρέπει να λαµβάνει υπόψητην ανάγκη εφαρµογής
της αρχής προφύλαξης. Ευαίσθητες περιοχές θα πρέπει να αποφεύγονται για
την προστασία των ευάλωτων πληθυσµών.
4. Η ανθρωπότητα πρέπει να ενθαρρύνεται και να συνεχίσει να ανακαλύπτει
νέους τρόπους αξιοποίησης της µη ιονίζουσας ηλεκτροµαγνητικής ενέργειας
που θα αποσκοπούν στο να φέρουν οφέλη στην κοινωνία, µέσω του ορισµού
νέων ορίων έκθεσης του ανθρώπου, τα οποία θα βασίζονται στη βιολογική
πραγµατικότητα της φύσης και δε θα λαµβάνουν µόνο υπόψη τις οικονοµικές
και τεχνολογικές ανάγκες.
Ως εκ τούτου, καλούµε επειγόντως όλα τα έθνη να ενωθούν µε την Ελβετία, την
Ιταλία, το Βέλγιο, τη Ρωσία, την Κίνα, τις ΗΠΑ (ως προς το FCC όριο για την
µερική έκθεση της κεφαλής) και άλλες χώρες και περιοχές που έχουν επιλέξει να
υιοθετήσουν µια πιο προληπτική στρατηγική, µε στόχο να επιτευχθεί µεγαλύτερη
ασφάλεια για το κοινό, διατηρώντας παράλληλα την καλή ποιοτική εξυπηρέτηση.
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Κάνουµε κατεπείγουσα έκκληση προς όλα τα έθνη να συγκαλέσουν µια οµάδα
εµπειρογνωµόνων, που θα επιλεγούν από υποψήφιους προτεινόµενους από οµάδες
της κοινωνίας των πολιτών (όχι µόνο από αυτούς που προτιµούν οι εµπλεκόµενες
βιοµηχανίες) για να συζητήσουν προληπτική τεχνολογία,
νόµους και συµβουλές µε σκοπό την ανάπτυξη πλαισίων που θα συνδυάσουν τις
ανησυχίες για τη δηµόσια υγεία µε την περαιτέρω ανάπτυξη των τεχνολογιών
ασύρµατων επικοινωνιών, όπως τα κινητά τηλέφωνα, καθώς και τη µεταφορά
ηλεκτρικού ρεύµατος και των συστηµάτων διανοµής.
Αναφορές:
[1] Απόφαση Benevento ICEM΄s(2006) και η Απόφαση της Βενετίας (2008)
www.icems.eu.
[2] Έκθεση BioInitiative www.bioinitiative.org
[3] Ένα Ειδικό Τεύχος του περιοδικού Παθοφυσιολογία σχετικά µε την
επιστήµη και τη δηµόσια υγεία / θέµατα πολιτικής όσον αφορά τα
Ηλεκτροµαγνητικά Πεδία- δηµοσιεύθηκε τον Μάρτιο 2009 και είναι το µόνο
peer reviewed επιστηµονικό περιοδικό που αναφέρεται σε αυτόν τον
κατάλογο. Είναι πλέον διαθέσιµο στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09284680
[4] Διεθνής Επιτροπή για την Προστασία από τις µη Ιονίζουσες Ακτινοβολίες
www.icnirp.de
[5] Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών. www.ieee.org.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε info@icems.eu.
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_______________________________________
Για να ζητήσετε το όνοµά σας να προστεθεί σε αυτή την Απόφαση ως
επιστήµονας, συνήγορος, οργάνωση ή µέλος του κοινού, σας καλωσορίζουµε να
ενηµερώσετε την ICEMS στο info@icems.eu.
Παρακαλείσθε να αναφέρετε το όνοµά σας, τον τίτλο και τις δασυνδέσεις σας
λόγω εργασίας.
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