Appeller fra forskere og
eksperter i hele verden
«Ultrahøye frekvenser, retningsbestemte og forsterkede signaler, massiv utbredelse av master og
sendere til alle landets hjørner, milliarder av dollar til
bransjen, ingen standarder, ingen regulering. Skal
brukes i satellitt og til forsvar på 28 GHz-båndet.
Alt vil forbindes med mikrochips».
- Tom Wheeler, formann for den amerikanske
		 telekommunikasjonsstyrelsen, under en
		 pressekonferanse om 5G i Washington, DC,
		 den 20 juni 2016.
		
www.youtube.com/watch?v=22QlpjXR6DY

Telekommunikasjonsbransjen bruker over
100 millioner dollar per år på lobbyvirksomhet
i Washington, hovedsakelig for å kvele alle
rapporter som viser helseskader fra radiofrekvent
mikrobølgestråling!
Ingen forsikringsselskaper i verden har villet dekke
helseskader fra mikrobølgestråling!

Hvor får jeg vite mer om 5G,
helse og miljø fra elektromagnetisk stråling?
•
•
•
•
•

www.folkets-stralevern.no
FELO.no
einarflydal.com
www.stop5g.dk
https://www.mayday-info.dk/april-2019/

Internasjonal Appell

Stopp 5G på Jorden og i Rommet
www.5gspaceappeal.org
Norsk tekst: se under The Appeal

Internasjonal Appell

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

5G-Appellen

Scientists and doctors call for a moratorium on the
roll-out of 5G
einarflydal.com/2017/09/22/forsker-advarselen-mot-5gpa-norsk/

Mer å lese om 5G:

einarflydal.com
se under ”Bestill/last ned bøker, utredninger, m.m.”

Utredningen fra advokat Christian F. Jensen:
einarflydal.com
se under ”Bestill/last ned bøker,
utredninger, m.m.”

Hvis vi dør,
tar vi deg
med oss.
Utgitt av Foreningen for EMF-reform. Kan fritt kopieres og spres.

STOPP 5G
FØR 5G STOPPER DEG

sekvensen

nsen og unngå kon

– la oss endre frekve

Hva er 5G?
For tiden er det 3 teknologier i drift. Jo lavere
frekvens (Megaherz, MHz), jo lengre rekkevidde.
2G (900 og 1800 MHz) kom i 1992. Da kunne vi
ringe og tekste hverandre. 3G (900 og 2100 MHz)
kom i 2001. Da kunne vi også navigere i Internett
med telefonen. 4G (800, 1800, 2600 MHz), også kalt
LTE (Long Term Evolution) kom i 2011. Bedre mobilt
bredbånd.

sekvensen

nsen og unngå kon

– la oss endre frekve

5G rulles ut uten noen forundersøkelser eller offentlig debatt
Regjeringens store drøm er Tingenes Internett, der
alle prosesser i hjemmet, på jobben, i byen og på
landet styres av data, roboter og Internett.
Hva mener vi som bor i landet om det? Ønsker vil
denne utviklingen? Kanskje det er fordelaktig for
næringslivet, men er det bra for mennesker og for
naturen?

5G-løsningene bruker foreløpig slike frekvenser, men
teknologier som samler strålene i kraftige kjegler.
Nkom - Nasjonal kommunikasjonsmyndighet forbereder at stadig høyere frekvensområder skal
tas i bruk. Dette er frekvenser i ”millimeterbåndet”,
med mange kjente skadevirkninger.
Slike utrahøye frekvenser har svært svært kort
rekkevidde, noe som krever master plassert på kort
avstand fra hverandre, ned til noen få hundre meter.
5G skal brukes til «Tingenes Internett» som er en
form for automatisert nett, der forbruksvarer, hvitevarer, underholdningsteknologi, forbruksmålere,
transportmidler og overvåknings- og kommunikasjonsmaskinvare kan kobles sammen.

Allerede nå er det skremmende advarsler som
for eksempler statistikken for aggressiv, ondartet
hjernesvulst, som viser en stigning i flere land, også
i Norge, på opp mot 80% i 2015-17 sammenlignet
med det generelle nivået fra 1995 til 2005.
Og legg merke til treet ovenfor, som viser tydelige
tegn på stråleskader.

Advokat Christian F. Jensen presenterer sin utredning.

En juridisk utredning om 5G så
dagens lys for første gang på
Christiansborg slott, København,
den 4. mai. Utdrag:
”Det finnes solide vitenskapelige beviser for at:
• Elektronisk stråling – også under norske
grenseverdier – kan forårsake DNA-skader
på mennesker og dyr,
• Fuglers orienteringsevne påvirkes av
radiofrekvent elektromagnetisk stråling,
• Elektromagnetisk stråling kommunikasjonsteknologiene vi bruker i dag er skadelig for
insekter,
• Elektromagnetisk stråling allerede er skadelig,
og vil kunne være enda mer skadelig for
insekter, fugler og planteliv hvis 5G utrulles
på grunn av høyere frekvenser og fordi
mengden stråling antas å ville øke med 15-20 %.”
KONKLUSJON: 5-G nettverk, som det beskrives,
vil være i strid med Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen, FNs barnekonvensjon,
EU-regler samt Bern- og Bonnkonvensjonene.

