
Forslag til dagsordenen på May Days ordinære generalforsamling 2019 11. maj 2019 

Udspil og klarlæggelse af de forskellige partiers udmeldinger omkring 5G efterfulgt 
af spørgsmål så som: (Eksempler) 

1. Taget i betragtning af at andre lande og regioner modsætter sig 5G udrulning på 
baggrund af de uafklarede helbredsmæssige konsekvenser, hvordan stiller partiet sig i 
forhold til udrulning af 5G teknologi i Danmark, før sundhedsaspekterne er afklaret? 

 

2. Vil partiet stoppe 5G, så længe man ikke er afklaret omkring skadeeffekterne og hvilke 
konsekvensener det har for vores natur og miljø? 

 

3. Hvordan forholder partiet sig til skadeeffekter af 3G og 4G? 

 

4. Hvilke forsigtighedsprincipper vil I som parti foreslå bliver taget i brug? 

 

5. Sundhedsstyrelsen har indrømmet af teknologien ikke er ordentligt undersøgt, hvordan 
forholder I jer til det, og hvilken tiltag mener I fra politisk side bør ske? 

 

6. Er partiet for eller imod 5G? 

 

7. Hvilke tiltag vil partierne tage for at beskytte børn, unge, syge (EHS-ramte) og gamle 
som ifølge Europarådet (og ICNIRP), er særligt udsatte grupper? 

 

Henvendelse til de politiske partier, som har meldt deres bekymring ud omkring 5G, hvor der f.eks. 
som der ses nu, oprettes arbejdsgrupper, møder mv. 

Partier der har meldt ud vedrørende 5G: 
- Dansk Folkeparti 
- Alternativet  
- JFK21 
- Kristendemokraterne 
- flere? 

Konklusion: Årsag til henvendelse til udmelding til politiske partier, er netop for ønsket om 
handling.  
I det hverken foreninger eller bevægelser må tage stilling til politiske partier, kunne May Day på 
denne måde bibeholde sine vedtægter til at forholde sig neutrale omkring politiske beslutninger, 
men alligevel bistå medlemmer til et informeret valg  og hjælp til at træffe de rigtige beslutninger 
der har samme mærkesager som May Day repræsenterer. Befolkningen har om nogen krav på at 
vide hvad de forskellige partier konkret har tænkt sig politisk i forhold til 5G-teknologien. 

 

Fremsat af Berith Zenia Fagergaard 


