
---------------- PERSBERICHT------------------- 
 

LANDELIJKE DEMONSTRATIE STOP 5G DEN HAAG 
 
Op MAANDAG 9 SEPTEMBER 2019 organiseren wij tussen 12.00 – 14.30 uur een grote 
demonstratie in Den Haag tegen de uitrol van het nieuwe 5G mobiele netwerk. 
Start: 12.30Koekamp (l.v. Reagan en Grobatsjov/schuin t.o. Den Haag CS). Route: Korte 
Voorhout, Toernooiveld, Lange Vijverberg, Kneuterdijk en lange deel Lange Voorhout. Op 
het (brede deel) Lange Voorhout (kant Toernooiveld) is er tussen ± 13.15 - 14.30 uur een 
manifestatie waar sprekers o.a. de gezondheidseffecten en gevolgen voor de privacy 
belichten. Tevens hebben wij staatsecretaris Mona Keijzer uitgenodigd een informatie 
mapin ontvangst te komen nemen  
 
Wij protesteren tegen: 

1. SCHENDING VAN HET RECHT OP GEZONDHEID: Er zijn nu al veel burgers, die ernstige 
fysieke klachten door straling van het huidige netwerk hebben. De lange 
termijneffecten zoals o.a. kanker, ziekte van Alzheimer, immuunziekten e.a. zien 
genoemde wetenschappers als een bedreiging voor de volksgezondheid. Na de uitrol 
van 5G verwacht men bovenop genoemde klachten een toename van schadelijke 
effecten op de huid, zoals huidkanker. 

2. SCHENDING VAN HET RECHT OP PRIVACY: Gigantische hoeveelheden data die 
beschikbaar komen door het 'Internet of Things', zullen eindigen in de handen van de 
hoogste bieder, en op een onzichtbare manier gebruikt worden zonder toestemming 
van de burger zelf.  

3. SCHENDING VAN HET RECHT OP DEMOCRATIE: De EU verplicht landen 5G uit te 
rollen. De regering wil gemeenten nu verplichten dit te volgen, zonder enige vorm 
van inspraak. Deze "Top down" vorm van beslissingen is zeer ondemocratisch. 

4. SCHENDING VAN HET RECHT OP BESCHERMING VAN HET LEEFMILIEU: 5G is niet 
getest op gezondheidsrisico 's voor mens noch dier. Er is grote zorg bij boeren uit 5G 
testgebieden over welzijn van koeien en verdwijnen van de vogelpopulatie. Biologen 
noemen straling als één van de oorzaken van bijensterfte. Burgers die grote zorg 
hebben over de bomenkap die noodzakelijk is om 5G mogelijk te maken. 

Deze demonstratie wordt georganiseerd door de werkgroep "Landelijke demonstratie 5G 
Den Haag". http://www.5gdenhaag.nl 
 

----------------------------Einde Persbericht------------------------ 
 
Wij nodigen u hierbij graag uit aanwezig te zijn bij dit naar verwachting massale protest!  
Dank u voor uw aandacht! Namens werkgroep Landelijke Demonstratie Stop 5G Den Haag. 
info@5gdenhaag.nl 
 
Ondersteunende organisaties: Stop UMTS, Wearechange Nederland, 5G Nee, Vereniging 
CPLD, Vermindering electrosmog, SOS: Stop Overdosis Straling, Stichting EHS, 
Stralingsbewust, Zeeuws Platform Stralingsrisico, Lets Talk About Tech, Eerlijk over Straling. 
 

http://www.5gdenhaag.nl/
mailto:info@5gdenhaag.nl

