
Help ons de uitrol van 5G stoppen!
De Nederlandse staat is van plan om het 5G mobiele netwerk vanaf 2020
in heel Nederland uit te rollen, zonder dat het getest is op mensen, dieren
en het milieu.

Geen onderzoek gedaan naar risico’s 5G:
Er is tot op heden nauwelijks onderzoek gedaan naar de potentiële 
gezondheidsrisico’s van blootstelling aan 5G. De gezondheidsraad 
bevestigt dit en geeft in een uitzending op RTLZ op 9 september jl. 
aan dat er veel zakelijke belangen liggen om 5G uit te rollen, 
zonder dat er goed is onderzocht wat de consequenties zullen zijn. 
Het onderzoek dat er ligt toont aan dat permanente schade kan 
optreden. Lees: www.groene.nl/artikel/bellen-schaadt-cellen 

252 wetenschappers die de noodklok luiden:
De Nederlandse staat negeert 252 wetenschappers uit 43 landen 
die allen onderzoek hebben gedaan naar de schadelijke effecten 
van elektromagnetische velden op mens, dier en milieu en die 
waarschuwen voor de schadelijke gevolgen ervan. Zij doen in het 
EMF Scientist Appeal een dringend beroep op de lidstaten van de 
VN – waaronder ook Nederland – om een betere bescherming van 
de gezondheid bij blootstelling aan EMV. Lees: 
www.emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal 

Uitrol van 5G moet gestopt worden!
Het is bijzonder urgent dat 5G gestopt gaat worden. Met 5G zal er 
namelijk een enorme toename zijn van antennes. Gesproken wordt 
over 5 tot 10 keer meer antennes, wel elke 100 meter. De verwach- 
ting is dat de stralingsbelasting met een factor 10 tot 100 omhoog 
gaat. De antennes zullen dicht in de woonwijken en op huizen en 
gebouwen geplaatst gaan worden met allerlei gevaren als gevolg.

Wat kunt u doen?
Help stichting Stop5gNL en doneer via  www.stop5gnl.nl/doneren/ 
Oftewel: Geld storten kan op NL14 SNSB 0787 8205 20 op naam van 
Stichting Stop5GNL

http://www.groene.nl/artikel/bellen-schaadt-cellen
http://www.stop5gnl.nl/doneren/
http://www.emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal


Hoe gezonde prachtige oude bomen worden opgeofferd aan 5G
Lees: www.transitieweb.nl/gezondheid/5g-en-de-grootschalige-bomenkap/ 

Voor meer info ga naar: www.5gisnietoke.nl  

http://www.5Gisnietoke.nl/
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