ЖИВОТ
БЛИЗУ
ДАЛЕКОВОДА
ИСТИНА И ЗАБЛУДЕ
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Сврха овог текста је
да на здраворазумски начин одговори
на често постављано
питање о ризицима
живота у близини далековода и евентуалним опасностима
које далеководи могу
представљати за становништво, животиње и околину.
У природи је човека
да лакше поверује у
приче о опасностима
и заверама него у понекад тешко разумљиве закључке
научника. Када се о
некој тематици не зна
много, отвара се простор за појаву страха
и манипулације.
Такав страх може се
разумети, нарочито
када је реч о родитељској бризи за
децу. Путем интернета, а и на друге начине, светом кружи
велики број нетачних, непроверених и
неутемељених информација и полуинформација које
доводе до безразложне панике и противљења изградњи
електроенергетских
објеката.

Далеководи у насељу на Новом Зеланду
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Такве информације
углавном имају катастрофичан тон, предвиђају ужасне
судбине за људе који
живе у близини далековода – нарочито
децу, а компаније које
далеководе граде
представљају као
монструме без имало
савести и саосећања.

Далековод у источној Србији

Далековод у Јапану
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Да ли је баш тако? Наравно да не. У целом
свету, и у најразвијенијим земљама,
од Канаде и Америке,
преко Европе и Русије до далеког истока и Аустралије –
апсолутно свуда постоје далеководи који
пролазе кроз насељена места и у непосредној близини
стамбених и пословних зграда .
Оно што је кључно –
свуда постоје прописи и регулативе
који уређују област
заштите од нејонизујућих зрачења које
далеководи емитују.
Једноставно, поштовањем прописа постиже се да здравље
људи не буде угрожено.

Иначе, нејонизујућа
зрачења су електромагнетна зрачења
која не могу да изазову јонизацију ћелија у живим
организмима.
Нејонизујућа
зрачења не представљају радијацију.
Не постоји место на
нашој планети до
којег не допиру
електромагнетска
зрачења. Истраживања обављена последњих деценија
нису дошла до директних доказа о
њиховој штетности
по људски организам.

Мадрид

Истраживања се, наравно, и даље спроводе, управо како би
се одагнале сумње и
ефикасно спречиле
евентуалне негативне последице по
живот и здравље
људи.
Није потребно наглашавати да свет какав
познајемо не би постојао без електричне енергије. Без
ње, свет би стао, буквално. Једна од про-

Москва
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пратних појава удобности коју нам
пружа електрична
енергија јесте и неминовна изградња
електроенергетских
објеката.

Истанбул

Електроенергетски
објекти, као и електричне инсталације
у нашим домовима
или пословним
објектима, емитују
нејонизујућа
зрачења (електрично и магнетно
поље) са којима , у
сваком тренутку, сви
живимо.

Хамбург

Враћамо се на
кључну ствар –
највећи стручњаци
широм света усаглашавају правила и
норме за изградњу и
коришћење електроенергетских
објеката. У питању су
одговорни и стручни
људи, посвећени научници који су јасни
и прецизни у сваком
сегменту својих делатности. Таквим
приступом и применом правила елиминише се опасност по
здравље људи и животиња.
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Околина Београда

Веома важна чињеница је да, у складу
са прописима у
Србији, Електромрежа Србије примењује мере које су
строже од оних које
предвиђа Европска
Унија.
Приликом изградње
далековода ЈП ЕМС
предвиђа фактор
безбедности 125 у
односу на фактор
безбедности 50 који
се захтева у прописима ЕУ и у препорукама Светске
здравствене организације и независне
Међународне коми-

Околина Новог Сада
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сије за заштиту од
нејонизујућих
зрачења.

Енглеска

Индија
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Још једна занимљивост - у трансформаторским станицама ЈП
ЕМС и у њиховој непосредној близини
већ деценијама постоје стамбени
објекти у којима живе
запослени у том предузећу. Такође, и у близини далековода
живе људи запослени
у енергетском сектору, заједно са
својим породицама.

Да ли људи који
живе у близини далековода имају
право и потребу да
буду информисани
о свим последицама које тај далековод може да
произведе, позитивним и негативним? У сваком
случају – ДА!
Да ли има места за
панику и страх –
НЕ!
Одговорни људи у
Електромрежи
Србије раде свој
посао и поштују
прописе. Они не
би угрозили своју
децу, а не пада им
на памет ни да
угрожавају туђу.

Околина Крушевца
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Упоредни преглед граница излагања електричном
и магнетном пољу у Србији и ЕУ, за 50 Hz

Законом прописане границе излагања у Србији су 2,5 пута ниже
него у Препорукама Европске комисије, што значи да границе излагања у Републици Србији имају имају безбедносни фактор 125, у односу на фактор 50 у ЕУ

Велико Црниће
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Далеководи у Мадриду

