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5G
Hvad medier og politikere IKKE fortæller om 5G!

Advokat Christian F. Jensen vurderer 5G udrulningen til at være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, FN´s Børnekonvention, Habitatdirektivet, Fugledirektivet, Bonn Konventionen og
Bern Konventionen. (Dokumentation findes på www.ehsf.dk)
Sundhedsstyrelsens konsulent på området professor Christoffer Johansen udtaler til Radio 24syv:
”Energiministeriet har valgt at lave en udrulning. Jeg tror ikke, det beror på en sundhedsfaglig vurdering.
Det bygger på en teknologisk udvikling af samfundet”.
Den tyske miljøminister Svenja Schulze advarer om, at digitaliseringen ikke længere er løsningen på alt.
”Hvis vi fortsætter med digitaliseringen, vil det blive acceleratoren for økologiske og sociale kriser på vores
planet. Det faktum, at informationsteknologi har en betydelig indvirkning på miljøet og naturen, er længe
blevet undervurderet.”
En spansk ombudsmand konkluderer, at 5G udrulningen IKKE er vurderet i forhold til miljølovgivning på
trods af, at flere organisationer har påpeget nødvendigheden heraf. Den spanske økonomiminister har tilsyneladende forhindret en sådan miljøvurdering.
Den Europæiske 5G Appel advarer, med henvisning til peer-reviewed forskning, om alvorlige konsekvenser
for mennesket, dyr og planter. Underskrevet af over 260 internationale forskere. www.5gappeal.eu
”5G Space Appeal” advarer ligeledes om biologiske konsekvenser for mennesket, dyr og planter ved 5G på
Jorden samt fra tusindvis af satellitter opsendt i rummet. www.5gspaceappeal.org
EU Kommissionens organ for nye miljøtrusler, SCHEER, har udpeget 5G som en af 13 nye miljøtrusler, og
rapporten giver 5G den højeste prioritet for risikoafklaring.
Telebranchen vurderer selv, at den samlede baggrundsstråling ved 5G udrulningen vil stige op til 20% i
2025 sammenlignet med 2019.
Det Europæiske Miljøagentur, påpegede i 2013 i ”Late Lessons from early warnings”, at forsigtighedsprincippet bør implementeres i forhold til udbredelsen af al trådløse teknologi.
Europarådets Resolution 1815 ”The potential dangers of electromagnetic fields and their effects on the
environment” betegner Radiofrekvent elektromagnetisk stråling, som anvendes i wifi, bluetooth, 2G, 3G,
4G og 5G teknologi, som en miljøgift, især børn og unge bør beskyttes imod.

Mere info, dokumentation og links
til ovenstående findes på
stop5g.dk og ehsf.dk

International ”Stop 5G Folkebevægelse”
MEP Prof. Dr. Klaus Buchner forlanger forsigtighedsprincippet anvendt samt moratorium for 5G!
Bruxelles installerer ikke 5G, da byens strenge strålingskrav på 6 V/m overskrides ved 5G!
Kommuner i Italien, England, Irland mm. har sagt NEJ til 5G!
”Stop 5G” demonstrationer foregår verden rundt!
Juridiske tiltag og retssager imod 5G er igangsat!

Sådan kan Du hjælpe ”Stop 5G Folkebevægelsen”
-Kontakt dit byråd og informer om det stigende antal kommuner i Europa, som siger NEJ
til 5G og tilsend dem ”5G Responsummet”, som findes på ehsf.dk
-Vær opmærksom på opsætning af 5G antenner i dit lokalområde og del informationen
-Reducer din egen og dine medmenneskers eksponering af elektromagnetisk stråling
(EMF) fra trådløs teknologi—se Gode Råd til at reducere EMF
-Deltag i ”Stop 5G”-facebookgrupper og bliv informeret og opdateret dagligt
-Få tilsendt brochurer og materialer, du kan dele ud i dit nabolag
-Arranger borgermøder i dit lokalsamfund
-Doner penge til ”Stop 5G” arbejdet
-Skriv læserbreve
Mere info på stop5g.dk og ehsf.dk

Info om EHS Foreningen
Foreningen for Elektromagnetisk Hyper Sensitive er
en uafhængig forening, som udbreder kendskabet til
miljølidelsen EHS.
Flere og flere får EHS med svære symptomer, især
pga. det stigende strålingsniveau fra trådløst teknologi. Mange har milde EHS-symptomer uden at vide
det.
Symptomerne er alsidige men mange får hovedpine,
koncentrationsbesvær, hjertebanken, hyperaktivitet,
hudproblemer, kvalme, forhøjet mavesyre, tinnitus,
søvnproblemer, synsforstyrrelser, træthed, stress,
fødevareintolerance. Mere info ehsf.dk/symptomer

Gode Råd til at reducere EMF
•

sluk for trådløs teknologi om natten

•

øg afstand til strålingskilden

•

brug tekstbeskeder i stedet for talebeskeder

•

anvend ikke trådløst udstyr under kørsel

•

benyt kablede internetforbindeler

•

anvend fastnettelefon

•

brug headset eller højtaler ved mobiltelefonsamtaler

ehsf.dk og stop5g.dk

