Groningen zegt NEE tegen

5G wordt met grote snelheid ingevoerd en veel mensen hebben geen idee
wat dat betekent voor hun gezondheid, privacy en vrijheid. Die betekenis is groot.
Wij zijn ongerust. Ongerust over wat 5G doet met mens, plant en dier.
In deze flyer leggen wij dit kort uit; op onze website 5gweguitgroningen.nl vind je meer info.

Wat is 5G?

5G is de nieuwste generatie mobiel internet. Het grootste verschil met de vorige generatie
(4G) is de snelheid en de hoeveelheid data die overgedragen kan worden. Beide zijn veel
hoger dan bij 4G. Dat komt doordat 5G gebruik maakt van totaal andere technieken, zoals:
● nieuwe antennes, die de data in een gerichte
straal zenden i.p.v. rondom zich heen;
● veel meer antennes (om de 100 meter)
● véél hogere frequenties (kortere golflengtes);
● veel hoger vermogen, noodzakelijk door de
korte golflengtes.
Kortom: de stralingsbelasting neemt op drie elkaar versterkende - manieren, toe:
● dichtheid (intensiteit)
● hoogte (frequentie)
● sterkte (wattages én voltages)

5G en je gezondheid
(5G) Straling is schadelijk voor de gezondheid - van al het leven, dus ook voor ons.
● Er zijn inmiddels honderden studies gedaan waaruit blijkt dat draadloze technologie en
apparaten gezondheidseffecten hebben, waaronder slapeloosheid, hoofdpijn, vermoeidheid en hartkloppingen, maar ook onvruchtbaarheid, diabetes, DNA schade en kanker
● Er is geen enkele studie gedaan waaruit is gebleken dat 5G veilig is
● 5G geeft radiofrequente straling af die wordt opgenomen door het menselijk lichaam
● 5G-technologie maakt gebruik van millimetergolven, die ook worden gebruikt door de
Amerikaanse en Israëlische overheid voor crowd control

5G en je privacy
Je bent altijd en overal te volgen en
alles wat je doet wordt geregistreerd.
Nu al weten de overheid en grote bedrijven
precies wáár je nu bent, wat je gekocht hebt,
etc. Die informatie krijgen ze van je smartphone, van camera’s boven de weg, je
betaalpas en ov-chipkaart, internet/social
media.
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Door 5G worden alle “slimme” apparaten (smartphone, slimme meter, slimme koelkast etc.)
gekoppeld. Daardoor weten overheid en die multinationals niet alleen wáár je bent en wat je
gekocht hebt, maar ook wat je nu aan het dóen bent (en wat je gisteren gedaan hebt).

5G en je vrijheid
5G zal (als wij het toestaan) de technologie zijn, die gebruikt zal worden om
geleidelijk iedere vorm van privacy, en dus van vrijheid, weg te nemen.
5G is een systeem dat het mogelijk maakt het gedrag van mensen te controleren en te
bepalen. Een waterdicht elektronisch netwerk dat alles kan waarnemen en besturen, en
daarmee het ultieme machtsmiddel van de overheid. 5G is een controlesysteem dat ons
straft als we niet doen wat ons gezegd wordt. In China werkt dit al: je gedrag bepaalt of je
kunt reizen, welke scholen je kinderen kunnen bezoeken, of je een hypotheek kunt krijgen
etc. Hoe zou dat in Nederland eruit zien, dat de overheid precies bepaalt wat jij wel en niet
mag doen (dezelfde overheid als die van het gasbevingsdossier…..)?

Wat zie je van 5G op straat?
De hogere frequenties waar 5G gebruik van maakt, hebben een
kleinere golflengte. Deze signalen komen, net zoals licht, niet door
gebouwen, maar ook niet door bushokjes - en bomen, en
regendruppels. Daardoor zijn er veel meer antennes nodig, worden
massaal bomen gekapt en zie je in plaats van mooi groen, antennes.
Je ziet de grote masten nu al in de hele provincie als paddestoelen uit
de grond schieten. En: antennes (‘small cells”) worden ingebouwd in
lantaarnpalen, bushokjes, op kerktorens etc.
Zonder dat ze je opvallen.

De gemeente stopt de vingers in de oren
Een groep inwoners van gemeente Het
Hogeland heeft haar zorgen uitvoerig
kenbaar gemaakt aan het gemeentebestuur.
De burgemeester liet weten dat de
gemeente niet verantwoordelijk is en niet
over de benodigde kennis beschikt. Oftewel:
de gemeente stopt de vingers in de oren en
neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor onze gezondheid voor
wat betreft 5G. Waarom doen ze dat? Het gaat toch ook om hun
gezondheid?
De overheid baseert zich op stralingsnormen van 20 jaar geleden, toen was er in veel
mindere mate sprake van straling. De overheid stelt dat niet bewezen is dat 5G onveilig is.
Maar ze komt ook niet met het bewijs dat 5G wél veilig is. Als je niet bewezen zeker
weet dat 5G veilig is, waarom pas je dan het voorzorgsprincipe niet toe?
(het voorzorgsprincipe biedt overheden de ruimte om technologie die niet bewezen veilig is,
te verbieden.)
Wij willen leven in een veilige leefomgeving, dat is een grondrecht. Dat recht wordt
nu aangetast. Daarom vragen we mensen in actie te komen zodat we 5G kunnen
stoppen. Voor jouw en mijn vrijheid én gezondheid.
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