Reactie op consultatie i.v.m. veiling 3,5KH
De uitrol van 5G is een van de grootste gezondheidsrisico’s waar we als mensheid ooit voor hebben
gestaan en het is belangrijk dat men dit beseft. Het heeft een enorme impact op mens, dier en milieu en
is een enorme ondermijning van de aarde.
Op alle mogelijke niveau’s (van globaal tot lokaal) wordt door zowel wetenschappers, onderzoekers,
artsen maar ook burgers aan de bel getrokken en worden politici, beleidsmakers, uitvoerders etc.
uitvoerig geïnformeerd over de enorme gezondheidsrisico’s die 5G heeft.
Men kan dan ook niet zeggen dat men hier niet of niet afdoende van op de hoogte was. De belangen
van de aarde, de gezondheid van mens, dier en milieu moeten te allen tijde voorrang krijgen op de
eventuele belangen van telecombedrijven etc.
De politiek en hieraan gelieerde instanties en bedrijven zijn jaren lang weggekomen met allerlei
vormen van belangenverstrengelingen maar het is goed om te beseffen dat dit voor 5G niet op zal
gaan. Indien hier beslissingen uit voortkomen die op enigerlei wijze een negatieve impact heeft op de
volksgezondheid van mensen, de gezondheid en het welzijn van dieren en/of het milieu zullen degenen
die hiervoor verantwoordelijk dan ook ter verantwoording worden geroepen.
5G zou dan ook op geen enkele manier uitgerold mogen worden tenzij onomstotelijk vast komt te
staan dat het geen enkel gezondheidsrisico vormt voor mens, dier en milieu, dit moet hoe dan ook
100% uitgesloten worden. Zo lang dit niet uitgesloten kan worden dient het voorzorgsprincipe
gehanteerd te worden.
Wij dringen eropaan géén 5G uit te rollen voordat de gezondheidseffecten t/m 4G goed in kaart zijn
gebracht. Er liggen al heel veel bewijzen voor schadelijke gezondheidseffecten voor dit soort
gepulseerde elektro magnetische velden. Een extra netwerk zou desastreus kunnen zijn voor de
publieke gezondheid.
P.S. Hieronder vindt u een link naar de waarschuwing zoals die gegeven is door o.a. een groot aantal
internationaal gerenommeerde wetenschappers
“ We the undersigned scientists, doctors, environmental organizations and citizens from 30 countries,
urgently call for a halt to the deployment of the 5G (fifth generation) wireless network, including 5G
from space satellites. 5G will massively increase exposure to radio frequency (RF) radiation on top of
the 2G, 3G and 4G networks for telecommunications already in place. RF radiation has been proven
harmful for humans and the environment. The deployment of 5G constitutes an experiment on
humanity and the environment that is defined as a crime under international law.”
www.5gspaceappeal.org/the-appeal

