GLOBAL DAY OF PROTEST AGAINST 5G
NIE UWJAAR S MA R S TEG EN 5 G
2 5 JA NUAR I 20 20 1 3:00 DA M
A MS TE R D AM

Wereldwijd vinden op 25 januari protestacties plaats tegen 5G
Kom meedoen in Amsterdam!

Waarom moeten we 5G tegenhouden?
Volgens wetenschappelijk onderzoek naar
de effecten van 2G en 3G,
kan elektromagnetische straling leiden tot:
Onomkeerbare DNA-schade
Ontstekingen door vrije radicalen
Meer kans op kanker en hartziektes
Afnemende vruchtbaarheid
Schade aan het zenuwstelsel, o.a. ADHD, autisme
en vervroegde Alzheimer
4G en 5G zijn niet onderzocht!
Het is al bekend dat het stralingsniveau van 5G
minimaal 10 keer hoger zal zijn dan nu!

Belgische artsen roepen op tot voorzichtigheid!
Ook hebben 180 wetenschappers en artsen de EU
gewaarschuwd over de mogelijke ernstige
gezondheidseffecten van 5G. Millimetergolven van 5G zijn
levensgevaarlijk, vooral voor kinderen, bomen en bijen!
Lees ook de andere zijde van deze flyer.

ONTDEK WAT JE KAN DOEN
bezoek ons: www.stralingsbewustamsterdam.nl

5G Vernietigt de Natuur!

Voor 5G-technologie is op elke straathoek een zendmast nodig!
Dat betekent miljoenen nieuwe zendmasten. 5G werkt met
millimetergolven die niet door obstakels heen kunnen. Hoge bomen
vormen zulke obstakels voor de 5G-signalen. Daarom is er een massale
bomenkap gaande in gebieden waar de 5G-uitrol plaatsvindt. Ook gaan
bomen dood door straling.
In 2010 is al aangetoond dat elektromagnetische straling één van de
belangrijkste oorzaken is van bijensterfte. Wetenschappers vrezen
dat 5G de doodsteek zal zijn voor de overgebleven bijen.
Een 5G zendmast verbruikt 3 tot 4 keer zoveel energie als een 4G
mast. Gezien de explosieve hoeveelheid benodigde masten,
wordt de 5G technologie een klimaat-killer!
Doen!

Meld je aan bij www.stralingsbewustamsterdam.nl
Word actief op Facebook, Instagram, YouTube
Vertel over 5G in je omgeving, school en politieke partij
Meer info:

www.stralingsbewust.info
www.5gcrisis.com
www.eerlijkoverstraling.nl
Facebook 5G Plein
www.ehtrust.org
www.verminder-electrosmog.nl

