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5G protestdag, 25. januar 2020
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Kald til stop 5G‐protestdag i Danmark!
Stop 5G aktiviteter er i denne januar måned i gang i mere end 30 lande fra den 12. til den 25. januar, hvor der
demonstreres internationalt. I Danmark foregår der forskellige aktiviteter landet over lørdag den 25. januar. I Odense,
Helsingør, Hjørring, Aarhus, København og Varde vil dagen blive markeret med protester og uddeling af
informationsmateriale.
Folkebevægelsen ’Vi Siger Nej til 5G i Danmark’ vil lørdag den 25. januar være til stede med protester i en række
danske byer: København, Odense, Aarhus, Hjørring, Helsingør og Varde. Indkaldelsen til protest sker på et
videnskabeligt grundlag skabt af hundredvis af forskere verden rundt, der frygter betydelige helbredsrisici ved brugen
trådløse teknologier. Per 27. november 2019 har 263 forskere underskrevet en 5G‐appeal, som advarer om potentielt
alvorlige sundhedseffekter ved 5G.
”Vi ønsker at sætte fokus på de sundhedsrisici, der er forbundet med udrulningen af 5G‐netværket. Allerede nu med
Wi‐Fi, Bluetooth, 2G, 3G, 4G og anden forurening fra stråling fra trådløse teknologier med elektromagnetiske felter er
vi under massiv bestråling, som har dokumenterede biologiske skader på mennesker, dyr, natur & miljø publiceret i
peer reviewed videnskabelige tidsskrifter. Forureningen fra bestrålingen vil med et 5G‐netværk oveni alt andet lige
forøges betydeligt,” siger Preben Kastrup fra folkebevægelsen.
Hele Danmarks Folkebevægelse mod forurening fra 5G
’Vores mål er at skabe en solid folkebevægelse, der på et oplyst grundlag siger fra over for udrulningen af 5G. Vi håber
også at kunne råbe politikerne på Christiansborg op såvel som i EU, og at de vil beslutte at tilbagerulle 5G‐netværket
og fremover have fokus på helbredssikker telekommunikation’, udtaler Preben Kastrup.
5G er ikke sundhedsgodkendt
5G er aldrig blevet sundhedsgodkendt, men er derimod blevet kritiseret af internationale forskere for at kunne
forårsage potentielle biologiske skader på alt levende.
Fra Sundhedsstyrelsens eneste 5G‐rådgiver, overlæge Christoffer Johansen, lyder det igen og igen: ”Vi skal ikke
bekymre os om 5G‐netværket!”. Men talrige forskere og videnskabsfolk over hele verden opfordrer på det kraftigste
til at sætte bremsen i: For ingen kender de specifikke konsekvenser af 5G‐netværket.
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