Welles! - Nietes? Welles!!
Wachten op 'bewijzen' is onverantwoord
Men is terug begonnen aan een nieuw debat rond de al-dan-niet schadelijke risico's van
gsm-straling. Het begint op een soapserie te lijken.
Verschillende media berichtten eerder deze week dat de gevaren van gsm’s nu eindelijk
bewezen zijn. Voor andere media is er niets bewezen.
Als conclusie van al dat getouwtrek kunnen we alleen maar verstaan dat beide partijen
harde bewijzen van schadelijkheid nodig hebben voor dat er actie kan/mag ondernomen
worden.
In het verleden is al gebleken dat het soms heel lang kan duren vooraleer de schadelijkheid
van een product (voorbeeld : asbest) aan het licht komt. Soms moeten er eerst duizenden
mensen ernstig ziek worden en zelf sterven aan de nadelige gevolgen.
De klok terugdraaien gaat dan niet meer!
Nochtans zijn er reeds honderden betrouwbare wetenschappelijke studies gemaakt waarvan we reeds in vorige artikels melding hebben gemaakt - die de schadelijkheid
van straling bewijzen.
Ondertussen worden er wereldwijd gezondheidsproblemen door mensen gerapporteerd
en komen er steeds meer waarschuwingen van de medische wereld om deze klachten
te blijven klasseren als als 'inbeelding'.
Bij het negeren van de resultaten deze belangrijke wetenschappelijke onderzoeken
moeten we toch zeker even stilstaan bij het enorm grote marktaandeel en omzet die de
handel in gsm, draadloze telefonie en draadloos internet wereldwijd vertegenwoordigen.
Als gewone burgers kunnen we dus eigenlijk de bomen door het bos niet meer zien in al
het welles/nietes gekibbel tussen voor- en tegenstanders van straling.
Dus valt er zeker te pleiten voor het opnemen van onze eigen verantwoordelijkheid ten
opzichte van onze gezinsleden en zeker van onze kinderen, en voor onszelf het
'voorzorgsprincipe' in te roepen als bescherming van onze gezondheid en die van ons
gezin.
Zeker nu Minister van Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne
heeft toegegeven op Radio 1 dat er een vierde gsm-operator in België zou bijkomen.
"Het is een structurele oplossing om het gebrek aan concurrentie te verhelpen en zo de
prijzen in de sector te verlagen".
In 2010 komt er een veiling die de licentie zal toewijzen aan een nieuwe gsm-operator.
De minister wil geen namen noemen, maar de veilig zal in ieder geval geld opbrengen
voor de regering.
Tof!! Nog geen straling genoeg in ons landje misschien? Voor een extra operator moet
er wel extra capaciteit worden voorzien, dat wil ook zeggen extra masten, of bestaande
masten die nog sterker gaan uitzenden.
DIT IS WEL HEEL SLECHT NIEUWS VOOR DIEGENEN DIE NAAST EEN MAST
WONEN, die meestal nog eens te laag is opgesteld en die pal op de huizen straalt!
Al deze straling doet onze huizen meer en meer lijken op een microgolfoven en wij zijn
de groentjes die worden opgewarmd. Ons DNA krijgt ondertussen steeds meer
beschadiging te verduren.
Tegen de straling buiten onze woning kunnen we weinig doen, maar we kunnen ons wel
in onze woning veilig afschermen van deze nefaste straling, zodat we op zijn minste een
kwalitatieve levensomgeving - en daarmee ook een zo belangrijke nachtrust - creëren.
Gelukkig is er wel een degelijke oplossing om ons tegen de negatieve gevolgen
van de electromagnetische stralingen te beschermen en onze woningen en
werkomgeving te laten onderzoeken door een geobioloog op schadelijke
stralingen.
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