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Text tm petition:

Europaparlamentet bör snarast möjligt besluta om

aft den ansvariga EU-kommissionären respektive kommissionen ufformar en förordning
som säkerställer elöverkänsliga personers räHigheter, skydd och livssituation
(beteckning i EU-resolution 1815:personer som lider av eft syndrom av intolerans för
eleldromagnetiska (ält [SIEMF]).

Oe uppenbara missförhollanden i levnadssituationen för dessa personer med syndrom
av intolerans för elektromagnetiska fält som sedan or 2009 flera gonger har behandlats
av EU-parlamentariker har tagits upp i EU-resolution1815 (dokument 12608, avsnift 8.1.4;
22 och 65).Resolutionen antogs med eH nästan enstämmigt beslut.l denna ställs
följande krav:

• erkännande
• lämpligt skydd
• lika möjligheter för alla
• i synnerhet skyddsomraden i alla länder iEU.

Dessa punkter bör nu fastställas i en räHsligtbindande förordning för alla medlemsstater
inom EU.Det är viktigt aft EU-parlamentet och rodet med kort varsel antar förslaget till
förordning, so aH den na genom underskrift av EU-parlamentets respektive EU-rodets
ordförande omgoende träder i kraft.

Motivering:

Pa grund av den mycket dramatiska levnadssituationen för flera tusen människor i EUsom tillhör
de mycket svört drabbade som lider av ett syndrom av intolerans för elektromagnetiska fält
kvorstör den brödskonde nödvändigheten att genom en förordning fastställa de ovan nämnda
kraven fran EU-resolution 1815och därmed tillämpningen av de mänskliga rättigheterna samt
följaktligen garantera dessa krav inom EU.

I en rapport fran EUsmiljöutskott för hölsofröqor till regeringarna i samtliga medlemsstater i EU
gays för mer än fyra ar sedan direkta uppmaningar med avseende pö nödvändigheten av ett
erkännande av och skydd för dessa elöverkänsliga människor. Därefter har det uttryckligen
hänvisats till att detta antal ökar exponentiellt.

EU-parlamentarikerna utfärdade tva ör senare den entydiga resolutionen 1815, dokument
12608,med dessa uppfordringar som en upprepad appell till EU-staterna.

Oe bekräftar aff det "[...J numer finns tillräckliga belägg för möjliga skadliga effekter av
elektromagnetiska fält pa flora, fauna och människors hälsa för aff handla snabbt och reagera
pa möjliga allvarliga miljö- och hälsoskador." (Dokument J2608, avsniff 65)

Därutöver bekräftos det att de drabbade inte har nöqot inflytande över utsläppen av
rodioströlninq och följaktligen inte kan skydda sig mot den hälsofarliga strölninqen.

Dokument rörande detta har offentliggjorts enligt följande:
• EU-rapport A6-0089/2009fran den 23 februari 2009
• förfröqon fran EU-parlamentsledamot HiitrudBreyer (E-3423/09)trön den 7 maj 2009
• i synnerhet EU-resolution1815med dokument 12608tran den 6 maj 2011
• skriftlig förklaring 0014/2012frön den 12mars 2012.

De fortsotto överträdelserna av de mänskliga rättigheterna och det förakt för människovärdet
som personer med syndrom av intolerans för elektromagnetiska fält dagligen utsätts för kan inte
tolereras.
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Ett stort antal ansökningar om hjälp fran personer med syndrom av intolerans för
elektromagnetiska fält och insatser fran olika aktionsgrupper har ignorerats av de ansvariga
myndigheterna. Under dessa fyra örsom har gatt har ingen regering i nagon EU-statbehandlat
denna sedan länge befintliga mycket viktiga problematik eller utvecklat lösningar för aft
förhindra ytterligare lidande.
Tvärtom: Oavsett fastställanden och uppfordringar fran EU-parlamentets sida och trots den
delvis sedan artionden offentliggjorda dokumentationen och erfarenheterna toter
myndighetsrepresentanternas svarsskrivelserslentrianmässiga. De stöder sig alltjämt pa samma
argument: Gränsvärdena kommer att beaktas, det föreligger inga belägg för pöverkon och det
finnsdärtör inget behov av atgärder osv.
Endast en förordning kan följaktligen pö ett bindande säft fastställa de ovan framförda kraven
för 0110 stater.

I synnerhet bör beaktas att skyddsomräden för de mycket svärt drabbade paHenterna med
syndrom av intolerans för elektromagnetiska fölt rnöste ordnas sa fort som möjligt för att säkra
deras överlevnad. Under tiden är strolnlnqsfrio omröden den enda möjligheten för de fiesta ov
dem att undvika den överallt förekommande sjukdomsutlösande rodloströlninqen (jämförbart
med en allergi).

Den snabba utbyggnaden av radioteknik som bredbandsradio (LTE-och TETRA-BOS-sändare
m.fL) i Europa och Tyskland har de senaste ören dessutom lett till ett plötsligt ökat antal
människor som pa grund av livshotande strölninqsbelostnlnq rnöste fly fran sina bostäder och
därmed har blivit hemlösa. De har hittills inte haft nagon chans aft fa en ny bostad med
minimerad stralning.

Det förekommer även fall där elöverkänsliga människor som pö grund av att det saknas
strölnlnqsfrio tillflyktsmöjligheter dör i infarkt. organsvikt eller till och med självmord [ö a:
hänvisning till bilaga i det tyska originalet. ej översaft].

De möjligheter som de som drabbats av syndrom av intolerans för elektromagnetiska fält hittills
har onvönt sig av, dvs. att skydda sig genom aft avskärma sig eller genom att dra sig tillbaka till
strölnlnqsfottlqo ernroden. är inte längre sjölvktoro. Pa grund av den nya radiotekniken (t.ex.
bredbandsradio) har avskärmningsmaterial nästan ingen verkan. De tidigare stralningsfattiga
omrödeno har dränkts av stralningen frön bredbandssändare.

Människor som söker efter stralningsfria platser där de kan överlevo hör därtör nästan dagligen
av sig till oss.

Att anmärka här är dessutom att en sänkning av gränsvärden, även langt under de ov
byggnadsbiologer angivna värdena, inte innebär nöoon hjälp för de som har drabbats svört av
rodiosfrölnlnqen. En av anledningarna till detta är aft det inte bara handlar om strölnlnqens
intensitet med dess elektriska flödestäthet. utan i första hand om den för den mänskliga
organismen förvirrande biologiska informationen och dess verkan genom de utsända
frekvenserna.

Utfördande av en förordning ör absolut nödvöndigt för dessa mönnlskor för att sökra deras
överlevnad.
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