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Hierbij maak ik bezwaar tegen de uitrol van 5 G.
Er zijn vele wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat straling biologische en
neurologische schade kan aanrichten. Dit is al bij 2G,3G en 4G het geval, en met 5G wordt
de straling nog eens gigantisch geintensifeerd.
Ten onrechte wordt door de overheid en telecombedrijven een achterhaalde normering
gehanteerd die alleen de thermische effecten meet. Men baseert zich op de normen van
ICNIRP uit 1998 : een zak met zout water (72kg) mag in 6 minuten niet meer dan 1 graad
opwarmen.
Er wordt bij deze normering dus niet gekeken naar de biologische en neurologische
effecten die dit soort straling teweeg brengt. Daarom staan allerlei wetenschappers aan de
zijlijn te roepen hoe onverantwoord een uitrol van dit netwerk is.
Ook al bij 4G zijn er veel mensen met gezondheidsklachten t.g.v. een overdosis aan
straling.Gezondheidseffecten in verband gebracht met straling ver onder de huidige
normen zijn :- Oorsuizen, vermoeidheid, slecht slapen, concentratieproblemen,
hyperactiviteit en lusteloosheid, vervroegd dementie en o.a. Parkinson en kanker.
Geen enkele wetenschapper of overheid kan aantonen dat 5G op langere termijn geen
biologische en neurologische schade bij mens, dier en plant kan veroorzaken.
Dit alles geeft al meer dan voldoende reden om het voorzorgsprincipe toe te passen.Dwz
eerst bewijzen dat er geen schadelijke gezondheidseffecten- zoals hierboven aangegevenzijn, voordat 5G evt. uitgerold wordt.
Als het voorzorgsprincipe niet wordt gehanteerd zou de uitrol van 5G een experiment op
de bevolking/al wat leeft worden, zonder dat daar toestemming voor is gegeven. Wat bizar
is, bij geneesmiddelen is het gebruikelijk eerst onderzoek te doen naar de werking ervan
voordat deze op de markt gebracht worden. Proefpersonen moeten toestemming geven om
mee te doen aan een onderzoek.
Waarom werd en wordt dit niet gedaan bij Electro Magnetische velden(straling)?
Als 5G wordt uitgerold is dit ook in strijd met de Neurenberg code, en met de NL grondwet
,o.a. art. 11 en art. 10.
Waarom houdt de overheid zich niet aan haar eigen grondwet ?
Realiseert u zich dat u zich hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden ?
Bovendien loopt ook de privacy op allerlei mogelijke manieren gevaar, wanneer we ons
meer laten inweven in een externe techniek die ons complete leven kan gaan overheersen,
in handen van Multinationals, met onduidelijke technieken en eigenaarschap. Met een tot
nu toe schrikbarend lakse landelijke overheid die al jarenlang aan een schadelijke norm
vasthoudt. Dit is totaal onverantwoord.
Bovendien zal het energieverbruik gigantisch toenemen, zoals bv van electrische auo’s (
met zwaar vervuilende accu’s). Waarover totaal verkeerde beelden vigeren.
Waarom horen we hier niets over bij het ‘nieuwe klimaatbeleid ?
De bewustwording die op dit moment plaatsvindt inzake ‘klimaatbeleid’ staat hier dus
haaks tegenover. De tegenstrijdigheid hiervan is enorm. Het is onbegrijpelijk dat de
overheid zich hiervan nog niet bewust lijkt te zijn.
Hieronder nog enkele linken ter informatie :
Er zijn 270 wetenschappers die aan de alarmbel trekken. Dat doen zij niet als ze niet heel
zéker zijn. Hier zijn er vijf:
Dr. Marin Pall
[https://www.youtube.com/watch?v=Mv56MKNcvJ0](https://www.youtube.com/watch?v=
Mv56MKNcvJ0)
Dr. Shanon goldberg
[https://www.youtube.com/watch?v=1Qt5B39LB7c](https://www.youtube.com/watch?v=1
Qt5B39LB7c)

Dr. Devra Davis
[https://www.youtube.com/watch?v=l43_b8oEmzM](https://www.youtube.com/watch?v=l
43_b8oEmzM)
Dr. Isabel Wilke [https://www.youtube.com/watch?v=Em9CswQlKI](https://www.youtube.com/watch?v=Em9CswQl-KI)
Dr. Olle Johansson
[https://www.youtube.com/watch?v=hh_dOKKyU0M](https://www.youtube.com/watch?v=
hh_dOKKyU0M)
en zo nog 265 wetenschappers
[https://static1.squarespace.com/…/Internationale_oproep_om_…](https://static1.square
space.com/…/Internationale_oproep_om_…)
Dringend oproep : pas het voorzorgsprincipe toe !!
Op 6 mei 2011 heeft de Commissie voor Milieu, Landbouw en Regionale Zaken van de Raad van
Europa unaniem een rapport gedgekeurd waarin haar lidstaten worden opgeroepen om het
voorzorgsbeginsel toe te passen betreffende electromagnetische straling.

Wat is er met dit advies gebeurd ?

