VI ER TESTPERSONER I NYT 5G NETVÆRK
"Vælg mellem 5G
eller insekter? Vi får
ikke begge dele."
Einar Flydal, Master of
Telecom Strategy & Cand. polit.

JA TIL LIVET NEJ TIL 5G

HAR DU UNDERSØGT DET?

HAR DU TAGET STILLING?

EKSPONERING AF ELEKTROMAGNETISKE STRÅLER 24/7
På børnenes institutioner og skoler, på arbejdet, i det offentlige rum fra
mobilmaster, smartphones, Wi-Fi, Smart Meters osv.
Eksponeringen vil stige markant med 5G og ’Internet of Things’.

5G: ANDERLEDES END 3G OG 4G
Fra at sende signaler bredt til et stort område, målrettes signalerne til at
ramme konkrete brugere. Med målrettede signaler opnås høje
datahastigheder.
Signalerne forstyrres af bygninger, træer osv. Det betyder at
sendemasterne skal stå tæt. Ned til en pr. 100 meter.
Med et utal af målrettede signaler vil den usynlige stråleregn blive
uoverskuelig. Når strålerne rammer hinanden forstærkes de.
Konsekvenserne kendes ikke.

TÅRNHØJE GRÆNSEVÆRDIER
Den danske grænseværdi er 10.000 gange højere end Europarådets
anbefaling i 2011 om et Forsigtighedsprincip.
Den samlede mængde kunstig menneskeskabt stråling som mennesker og
dyr vil blive ramt af stiger til uanede højder.

UD ETSDIV

80% af vores insekter er forsvundet bl.a. grundet stråling. Når insekterne dør,
dør fuglene også.

Der ses en stigning af hjernekræft, søvnproblemer, adfærdsforstyrrelser,
hjerterytmeforstyrrelser, celle og DNA skader, nedsat sædkvalitet og
sterilitet m.m. relateret til 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.

"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

Find kildehenvisninger på nejtil5g.dk
FORSKNINGEN: UOVERSKUELIGE KONSEKVENSER
5G udsætter alle biologiske væsner for ekstremt høje frekvenser af
pulserende signaler. Ingen kender konsekvenserne. Biologisk forskning
peger på konsekvenser som cancer/DNA-skader, sterilitet/nedsat fertilitet,
neurologiske og immunologiske skader og symptomer osv.
Der er stor bekymring blandt uafhængige/non-industri forskere, som derfor
opfordrer til øjeblikkeligt stop for udrulning af 5G.

VI KAN IKKE STOLE PÅ MYNDIGHEDERNE
Tidligere klima- og Energiminister Lars Christian Lilleholt har talt usandt.
Sundhedsstyrelsens eneste rådgiver og eneste fagligt kompetente,
Christoffer Johansen, er inhabil pga. sin tilknytning til teleindustrien.
Sundhedsstyrelsen ser bort fra den store mængde uafhængig forskning.
Kræftens Bekæmpelse taler usandt om stigning i aggressiv hjernekræft.

HAR DU TAGET STILLING TIL 5G,
OG HVAD DU SELV KAN GØRE?
Skriv under på appeller, underskriftsindsamlinger og borgerforslag,
og støt retssagen mod udrulningen af 5G - du finder alle relevante
links på vores hjemmeside nejtil5g.dk.

#nejti

l5G

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 til at se dig.

