
TÅRNHØJE  GRÆNSEVÆRDIER

HAR  DU  UNDERSØGT  DET?    HAR  DU  TAGET  STILLING?
JA  TIL  LIVET   NEJ  TIL  5G

Dansk  grænseværdi  blev  fastsat  i  1998  af  teleindustr ien  selv.

10.000  gange  højere  end  Europarådets  anbefal ing  (2011 )  på  1mW /m2  -

Forsigtighedsprincippet.

 

Højfrekvente  mill imeter  bølger  transporterer  information  på  kortere  t id.

Fokuserede  stråler  og  antennetæthed  ned  t i l  en  pr.  100  m.

Uoverskuelig  påvirkning  af  vores  biologiske  system  f .eks.  fungerer

svedkirt lerne  som  antenner.

Signaler  sendes  via  fasearrangerede  antennerækker.  Konsekvensen  af

interferensvirkningerne  kender  man  ikke.

5G  –  ANDERLEDES  END  3G  OG  4G
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80% af  vores  insekter  er  forsvundet  primært  grundet  stråling.  Når  insekterne  dør,

dør  fuglene.

Der  ses  en  stigning  af  hjernekræft,  søvnproblemer,  adfærdsforstyrrelser,

hjerterytmeforstyrrelser,  celle  og  DNA  skader,  nedsat  sædkvalitet  og

steril itet  m.m.  relateret  ti l  stråling  fra  Wi-Fi,  mobiler  og  mobilmaster  m.fl.

Børn  og  unge  er  særlig  udsatte  for  skader,  da  deres  kranium  ikke  er  fuldt

udviklet.

Gravide,  der  bruger  mobiltelefon  dagligt,  har  40-54% større  risiko  for  at

føde  børn,  der  får  adfærdsproblemer.

Mange  lande  i  bl.a.  EU  har  forbud  mod  Wi-Fi  i  børneinstitutioner  og  skoler.

Hjemme,  på  inst i tut ionen,  på  skolen,  på  arbejde  og  i  det  offentl ige  rum  f ra

mobilmaster ,  smartphones,  Wi -Fi ,  Smart  meters  m.m.  Eksponeringen  vi l

st ige  markant  med  5G,  men  konsekvenserne  kender  man  ikke.

5G  er  ikke  testet  på  hverken  mennesker,  dyr,  mil jø  eller  kl ima.

"Vælg  mellem  5G
eller  insekter?  Vi  får
ikke  begge  dele." 

 

Einar  Flydal,  Master  of

Telecom  Strategy  & Cand.  polit.

VI  ER  TESTPERSONER  I  NYT  5G  NETVÆRK

EKSPONERING  AF  ELEKTROMAGNETISKE  STRÅLER  24/7



"Putting  in  tens  of  millions  of  5G  antennae  without  a  single
biological  test  of  safety  has  got  to  be  about  the  stupidest  

idea  anyone  has  had  in  the  history  of  the  world.”
 

Citat:  Martin  L.  Pall,  PhD  and  Professor  Emeritus  of  Biochemistry

and  Basic  Medical  Sciences  at  Washington  State  University

Tidl igere  Klima -  og  Energiminister  Lars  Christ ian  Lil leholt  har  talt  usandt.

Sundhedsstyrelsens  eneste  rådgiver  Christoffer  Johansen  er  erklæret

inhabil  pga.  sin  t i lknytning  t i l  teleindustr ien.  

Kræftens  Bekæmpelse  og  Christoffer  Johansen  taler  usandt  om  st igning  i

aggressiv  hjernekræft .

Skriv  under  på  appeller,  underskriftsindsamlinger  og  borgerforslag,

og  støt  retssagen  mod  udrulningen  af  5G  -  du  f inder  alle  relevante

links  på  vores  hjemmeside  www.nejti l5g.dk.
 
 

I  Facebook  gruppen  VI  SIGER  NEJ  TIL  5G  I  DANMARK ,  kan  du  få  mere  viden,

samt  deltage  i  aktiviteter  lokalt  og  på  landsplan.  Vi  glæder  os  t i l  at  se  dig.

 

Ingeniørerne  taler  om  opvarmning:  Vi  skal  ikke  bekymre  os.  

Den  biologiske  forskning  peger  derimod  på  konsekvenser  som  cancer /DNA

skader,  steri l i tet /nedsat  fert i l i tet ,  neurologiske  og  immunologiske  skader  og

symptomer  osv.  hos  både  dyr  og  mennesker.  Man  er  dybt  bekymret  og

opfordrer  t i l  øjeblikkel igt  stop  for  udrulningen  af  5G.

FORSKNINGEN  -  UOVERSKUELIGE  KONSEKVENSER

VI  KAN  IKKE  STOLE  PÅ  MYNDIGHEDERNE

HAR  DU  TAGET  STILLING  TIL  5G,
OG  HVAD  DU  SELV  KAN  GØRE?

#nejti l5G

Find  ki ldehenvisninger  på  www.nejti l5g.dk


