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Appeller fra forskere og 
eksperter i hele verden

International Appeal
Stop 5G på Jorden og i Rummet 
www.5gspaceappeal.org

International Appeal 
Scientists call for Protection from Non-ionizing 
Electromagnetic Field Exposure
https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal

The 5G Appeal
Scientists and doctors call for a moratorium on the 
roll-out of 5G 
www.5gappeal.eu/

Test 5G ift. fertilitetsskader
www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-02377

Resolution fra 5G Konferencen 

fremsendt til den danske regering
https://stop5g.dk/userfiles/downloads/resolution.pdf.

STOP 5G FØR 5G STOPPER DIG

“Ultrahøje frekvenser, retningsbestemte og 
forstærkede signaler, massiv udbredelse 
af master og sendere til hvert et hjørne af 
landet, milliarder af dollar til industrien, ingen 
standarder, ingen regulering. Skal bruges i satellit 
og forsvarsmæssig sammenhæng på 28 GHz-
båndet. Alt vil blive forbundet via mikrochips.”

- udtaler formanden for den amerikanske tele-
styrelse FCC Tom Wheeler ved en pressekonfe-
rence om 5G i Washington, DC 20. juni 2016. 

(www.youtube.com/watch?v=22QlpjXR6DY)

Teleindustrien bruger over 100 million $ 
årligt på lobbyarbejde i Washington 
hovedsageligt for at kvæle enhver rapport, 
der viser helbredsskader fra radiofrekvent 
mikrobølgestråling!

Ingen forsikringsselskaber i verden har 
ønsket at dække helbredsskader forårsaget 
af mikrobølgestråling!

Hvor kan jeg læse mere om 5G?
• www.stop5g.dk 
• www.ehsf.dk
• www.helbredssikker-telekommunikation.dk
• www.mayday-info.dk
• Bioinitiativ-rapporten. 29 uafhængige 

eksperter advarer mod wifi-farer. www.

mayday-info.dk/wp-content/uploads/2018/05/

Temahaefte-bioinitiative-2016-WEB.pdf

• Tema 5G: https://www.mayday-info.dk/april-2019/
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5G rulles ud uden forudgående 
sikkerhedsundersøgelser 

eller folkelig debat
Regeringens store drøm er Internet of Things, 
hvor alle processer i hjemmet, på arbejdet, i 
byen og på landet styres af data, robotter og 
internet. 

Hvad siger vi som befolkning til det? Ønsker vi 
den udvikling? Måske er det godt for erhvervs-
livet, men er det godt for menneskelivet og for 
naturen? 

Allerede nu er der skræmmende advarsler 
som fx statistikken for aggressiv, ondartet 
hjernetumor, der viser en stigning på op mod 
80 % i 2015-17 sammenlignet med det gene-
relle niverau fra 1995-2005.

Og bemærk træet herover, som viser 
tydelige tegn på stråleskader.

Advokat Christian F. Jensen (L) præsenterer sin 
udredning.

Hvad er 5G? 
Der er i øjeblikket 3 teknologier i drift. 
Jo lavere frekvens (Megaherz, MHz), jo 
længere rækkevidde.

2G (900 og 1800 MHz) kom i 1992. Vi kunne 
ringe og sende sms’er til hinanden. 3G (900 
og 2100 MHz) kom i 2001. Nu kunne vi også 
komme på internettet med vores telefon. 4G 
(800, 1800, 2600 MHz) - også kaldet LTE (Long 
Term Evolution) kom i 2011. Bedre mobilt 
bredbånd. 

5G (ultrahøje frekvenser fra 24 til 100 GHz) 
- meget kortere rækkevidde, hvilket kræver 
antenner med kort afstand – ned til få hund-
rede meter.

5G skal bruges til “Tingenes Internet” som en 
form for automatiseret net, hvormed forbrugs-
artikler, hvidevarer, underholdningsteknolo-
gier, forbrugsmålere, transportmidler samt 
overvågnings- og kommunikationshardware 
kan forbindes.

FØLG MED PÅ 
WWW.STOP5G.DK

En juridisk udredning om 5G så dagens lys 
for første gang på Christiansborg 
 den 4. maj. Uddrag:

“Der er solid videnskabelig evidens for,

• at elektromagnetisk stråling – også under 
de danske grænseværdier – kan forårsage 
DNA-skader på mennesker og dyr, 

• at fugles orienteringsevne påvirkes af radiofre-
kvent elektromagnetisk stråling, 

• at elektromagnetisk stråling fra de eksisteren-
de kommunikationsteknologier er skadelig for 
insekter,

• at elektromagnetisk stråling allerede er 
skadeligt, og i fremtiden potentielt vil være 
endnu mere skadeligt for insekter, fugle og 
plantelivet med udrulning af 5G pga. højere 
frekvenser samt den øgede strålingsmængde 
på estimeret 15-20 pct.”

KONKLUSION: 5G-netværk, som det beskri-
ves, vil være i strid med Den Europæiske 
Menneskerettighedskonvention, FN’s børne-
konvention, EU-regler og Bern- og
Bonn-konventionerne.
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