Manifest de l’Associació de Veïns de Faura
La contaminació electromagnètica ha augmentat de manera exponencial en
les últimes dècades, i ha aparegut una nova patologia “la
hipersensibilitatelectromagnètica”. Aquesta consisteix en el patiment d'una sèrie
de símptomes que van des de marejos, confusió mental, palpitacions, mal cos, nàusees,
cansament crònic, mals de cap, tics, rampes, ...

Als Països on hi ha hagut informació disponible a la població s'han
localitzat múltiples casos.
Les estadístiques de l'Observatori Nord-americana de Contaminació
Electromagnètica parla d'un 10% de població afectada.
A Suècia, on fins i tot es reconeix com a malaltia, les xifres son similars.
A Espanya, que no està reconeguda com malaltia, es creu que un nombre
important d'aquestes persones pot estar sent tractada de forma inadequada.
(Amb diagnòstics psiquiàtrics, fibromiàlgies, fatiga crònica, ...)
Un gran desencadenant d'aquesta patologia ha estat l'aparició de la Telefonia Mòbil i
al fil d'aquesta, altres que utilitzen el mateix tipus de Camps Electromagnètics
(microones): telèfons sense i Wifi.

En qualsevol cas, des de fa unes dècades, que ha quedat absolutament
establert que els camps magnètics generats pel corrent elèctric (50Hz)
tenen la capacitat d'augmentar el risc de patir leucèmia en nens.
Aquest any 2019 la commemoració del DIA INTERNACIONAL
CONTRA LA CONTAMINACIÓ ELECTROMAGNÈTICA
abordaaquesta problemàtica ambiental des dels àmbits científic, social i
polític-institucional europeu, i vol fer visible:
La crida internacional de 2019 feta per científics experts en camps
electromagnètics i que han presentat a l'OMS i l'ONU alertant de l'augment
exponencial de l'exposició a dispositius elèctrics i sense fil.
El dictamen proteccionista sobre hipersensibilitat electromagnètica aprovat
el 7 de gener de 2015 del Comitè Econòmic i Social Europeu -CESE- que
esbossava les reivindicacions bàsiques de les persones
electrosensibles(Reconeixement de Discapacitat Funcional i Malaltia Ambiental,
zones blanques, ...) i les mesures bàsiques de protecció a la població general i als
sectors més vulnerables (com evitar el Wi-Fi a l'escola). La seva no aprovació en Ple va
comportar denúncies per conflicte d'interessos davant la Defensora del Poble Europeu,
la qual ja ha obert una investigació.

Una trucada d'alerta, dirigida especialment a la població infantil i juvenil,
davant el creixement exponencial a l'exposició a camps electromagnètics
artificials realitzades des d'institucions com el Parlament europeu (2008,

2009), l'Agència Europea del Medi Ambient (2007, 2009, 2011 , 2013) i
l'Assemblea parlamentària del Consell d'Europa (Resolució 1815/2011).
Un debat obert sobre la vulnerabilitat i des protecció infantil juvenil davant
el desplegament de tecnologies sense fils en l'àmbit educatiu, en la línia
d'escoles lliures de contaminació electromagnètica com abans ja ho van ser
declarades lliures del fum del tabac
La Associació de veïns de Faura, a més a més, assumeix el Manifest contra
la contaminació electromagnètica de juny de 2009 i anima a tots a que
s’apunten a les seues reivindicacions i que podem resumir en:
 Aplicació del principi de precaució.
 Reducció dels límits d'exposició permesos a nivells que no posen en
perill la salut de la població.
 Controls fiables d'aquests nivells, realitzatsper organismes
independents de les companyies interessades, i amb participació
ciutadana.
 Reconeixement de la “la hipersensibilitatelectromagnètica” com
malaltia
 Moratòria en l'expansió dels sistemes Wifi, fins que s'aclareixin els
riscos i per una escola lliure de contaminació electromagnètica.
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