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In mei jongstleden gaf de Waalse regering een groep experten de opdracht om voor het einde van
het jaar, een rapport op te stellen en aanbevelingen te doen over de uitrol van 5G.
Het initiatief moet de bevolking geruststellen door duidelijk te maken dat er rekening wordt
gehouden met de mogelijke nadelen van de uitrol, uitrol waarvan de voordelen als vanzelfsprekend
worden beschouwd.
Wetenschappelijk gevalideerde richtlijnen zouden het antwoord zijn om de geplande uitrol
aanvaardbaar te maken.
Wat de gezondheid betreft, blijkt uit de aanstelling van twee Franse experten, Anne Perrin en
Isabelle Lagroye, dat de keuze al is gemaakt om zich te schikken naar de lakse blootstellingsnormen
en de twijfelachtige werkethiek van de ICNIRP, een private organisatie naar Duits recht, in dienst
van de betrokken telecomindustrie.
Om de parlementsleden écht te informeren, denken wij dat het democratisch en verstandig zou zijn
om de mening te horen van de vertegenwoordigers van de zeer vele onafhankelijke wetenschappers
die sinds 2017 de internationale en Europese instellingen hebben opgeroepen om een moratorium
in te stellen op de uitrol van 5G.
Wij vragen u daarom te luisteren naar een internationaal erkende Franstalige expert, Paul Héroux,
natuurkundige, elektrotechnisch ingenieur en professor in de toxicologie en de effecten van
elektromagnetisme op de gezondheid aan de McGill Universiteit van Montréal.
Het Collectief stop5G.be – www.stop5g.be (een collectief van meer dan 20 VZW’s en verenigingen
die op de bovenstaande website zijn vermeld).
______________
Original en français

5G : demande d'audition de Monsieur Paul Héroux, expert indépendant, en séance publique du
Parlement de Wallonie
En mai dernier, le Gouvernement wallon a mandaté un groupe d’experts chargé d’établir un rapport et de proposer
des recommandations sur le déploiement de la 5G avant la fin de l’année.
L’initiative vise à rassurer l’opinion en arguant de la prise en compte des éventuels inconvénients de ce
déploiement dont les bienfaits sont considérés comme évidents.
Des balises scientifiquement validées seraient la réponse à apporter pour rendre acceptable le déploiement prévu.
En matière de santé, la désignation de deux expertes françaises, Anne Perrin et Isabelle Lagroye montre que le
choix est déjà fait de s’aligner sur les valeurs limites d’exposition laxistes et les hypothèses de travail douteuses de
l’ICNIRP, un organisme privé de droit allemand inféodé aux industriels concernés.
Dans le but d’éclairer vraiment les parlementaires, nous estimons qu’il serait démocratique et sain d’entendre le
message de représentants des très nombreux scientifiques indépendants qui se sont adressés aux institutions
internationales et européennes depuis 2017 pour demander un moratoire sur le déploiement de la 5G.
Nous vous demandons donc d’auditionner en séance publique, un expert francophone, reconnu
internationalement, Paul Héroux, physicien, ingénieur électricien et professeur de toxicologie et des effets de
l’électromagnétisme sur la santé à l’Université McGill de Montréal.
Le Collectif stop5G.be – www.stop5g.be (un collectif de plus de 20 ASBL et associations de fait dont vous
trouverez la liste sur le site web ci-dessus).
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