PHONEGATE

DO PRODUCENTÓW I WŁADZ PUBLICZNYCH
OBOWIĄZKI PRODUCENTÓW I INSTYTUCJI
PUBLICZNYCH WOBEC UŻYTKOWNIKÓW

MILESTONE

KAŻDY Z NAS JEST NARAŻONY NA NADMIERNĄ EKSPOZYCJĘ
FAL EMITOWANYCH PRZEZ TELEFONY KOMÓRKOWE
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Normy dot. emisji promieniowania należy określić ponownie,
w oparciu o rzeczywiste podstawy naukowe i obniżyć je do
poziomu zalecanego przez Rezolucję 1815 Rady Europy.
Ich podstawą nie mogą być wytyczne ICNIRP, prywatnej
organizacji powiązanej z branżą telekomunikacyjną.

Na całym świecie są setki milionów ofiar:
ponad 300 milionów osób cierpi na
nadwrażliwość elektromagnetyczną,

Wprowadzenie na rynek nowego telefonu komórkowego
powinno podlegać rygorystycznym procedurom kontrolnym.
Do telefonu należy dołączyć instrukcję informującą o liczbie
mikroanten oraz maksymalnej mocy transmisji w zwykłych
i w najbardziej niekorzystnych warunkach pracy.

wiele innych zmarło lub choruje
na łagodne lub złośliwe guzy mózgu,
powszechne są również zaburzenia płodności,

Wszystkie kraje powinny wdrożyć systematyczny proces
pokontrolny. W Europie został on wdrożony jedynie
we Francji oraz w nieco mniejszym stopniu w Holandii;
jednak w obu krajach w sposób niewystarczający.
Obowiązkiem producentów, operatorów i instytucji
publicznych jest poinformowanie użytkowników o
rzeczywistym poziomie SAR telefonów komórkowych oraz o
tym, w jaki sposób mogą oni zredukować swą ekspozycję
na emitowane przez telefon promieniowanie.
Na producentów należy nałożyć obowiązek wycofania
z rynku telefonów, których SAR mierzony był w pewnej
odległości od ciala i głowy, czyli w sposób nie
odzwierciedlający rzeczywistego użytkowania aparatu.
Telefony te mogą ewentualnie zostać przeprojektowane i
odsprzedane na rynku wtórnym.
Naukowcy, lekarze i organizacje pozarządowe apelują o
moratorium na wdrożenie technologii 5G. Jest jeszcze czas,
by ich wysłuchać i uwzględnić wyniki wielu najnowszych
badań naukowych wskazujących na zagrożenia dla zdrowia
związane z promieniowaniem z telefonów komórkowych
(National Toxicology Program, badanie Instytutu Ramazzini).
Instrukcje użytkowania telefonów komórkowych muszą
zawierać prawdziwe informacje o ich wpływie na zdrowie,
oparte na aktualnej wiedzy naukowej, oraz zalecenia,
jak bezpiecznie z nich korzystać.

a dzieci coraz częściej cierpią na
poważne zaburzenia poznawcze.
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Dla producentów ważniejszy jest
design i możliwości telefonów
niż zdrowie 6 miliardów użytkowników
W W W. P H O N E G A T E A L E R T. O R G
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SAR DEKLAROWANY PRZEZ PRODUCENTÓW
A JEGO WARTOŚĆ RZECZYWISTA
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Używając sztuczek takich jak przeprowadzanie testów
na zaledwie 10 g tkanki i przez zaledwie 6 min,
SAR jest ponownie zaniżany co najmniej trzykrotnie
(procedurę tego typu stosuje się w ponad 150 krajach).
Współczynnik SAR wskazywany przez producenta
na instrukcji lub podawany w punkcie sprzedaży może
być mniejszy od rzeczywistego aż 50 razy!
Producenci zamierzają stosować te same sztuczki dla
nowego wskaźnika gęstości mocy, określanego dla
smartfonów wykorzystujących nową technologię 5G.
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Europejskie i międzynarodowe standardy,
które już od 30 lat regulują wprowadzanie na rynek
telefonów komórkowych, są niewystarczające do
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników.
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Współczynnik absorpcji swoistej (SAR),
uwzględniający tylko efekt termiczny oddziaływania fal,
jest wskaźnikiem wadliwym i wprowadzającym w błąd.
Opierając się na parametrach, które nie mają nic
wspólnego z rzeczywistym użytkowaniem telefonu,
producenci świadomie wprowadzają konsumentów w
błąd na temat poziomów SAR.
Jedną ze stosowanych dotychczas sztuczek jest
określanie SAR dla ciała przy pomiarze w odległości
od 15 do 25 mm od skóry.
Podczas przeprowadzonych w 2015 r. przez
Krajową Agencję ds. Częstotliwości (ANFR) badań
kontrolnych 95 modeli telefonów komórkowych
będących w sprzedaży, 9 na 10 przekraczało normatywną
wartości graniczną 2 W/kg, a 1 na 4 wartość 4 W/kg.
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domaga się, aby producenci telefonów
zapewnili rzeczywistą ochronę
zdrowia użytkowników.
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Francuska agencja ANFR została zmuszona w wyniku działań
Phonegate Alert i dr Arazi do opublikowania na swojej
stronie internetowej wyników ponad 500 badań kontrolnych
telefonów komórkowych.
Od kwietnia 2018 r. we Francji dziesięć modeli zostało
wycofanych lub przeprojektowanych z powodu
przekroczenia wartości granicznych SAR.
Ponad 250 najlepiej sprzedających się modeli na rynku
ma progi SAR znacznie przekraczające wartości,
które chroniłyby zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników.
Instytucje publiczne we Francji i Europie do dziś nie podjęły
żadnych działań zmierzających w kierunku ich wycofania
lub przeprojektowania.
Dotyczy to nie tylko przetestowanych telefonów,
ponieważ prawie wszystkie modele na rynku
stanowią zagrożenie dla użytkowników.
We Włoszech, w związku z danymi Phonegate,
Sąd Administracyjny w Rzymie nakazał władzom państwa
włoskiego rozpoczęcie ogólnokrajowej kampanii
informacyjnej na temat zagrożeń zdrowotnych
związanych z telefonami komórkowymi.
W przededniu wprowadzenia nieprzebadanej technologii 5G
oraz mając świadomość, że producenci wystawiają na
niebezpieczenstwo zdrowie użytkowników, należy zdać
sobie sprawę, że nie mozna im ufać i godzić się na to,
by traktowano nas jako króliki doświadczalne.

Oryginał po Angielsku pod adresem : https://www.phonegatealert.org/wp-content/uploads/2019/03/phonegate-leaflet-final.pdf

