
     Persbericht 

Wereldwijd - in al meer dan 100 landen - wordt op zaterdag 25 januari een 
protestdag gehouden tegen 5G. 
Burgerinitiatief Stralingsbewust Amsterdam organiseert de landelijke 
manifestatie tegen 5G met start om 13:00 uur op de Dam te Amsterdam! 
Na diverse sprekers een gezamenlijke mars naar het Museumplein. 
 
Ondanks alle acties wil dit kabinet nog steeds 5G gaan uitrollen……: in april jl. werd de Petitie 
Verminder Electrosmog met ruim 20.000 handtekeningen aangeboden aan de Tweede 
Kamer, in juli jl. werd na het Plenair Debat over de uitrol van 5G een motie aangenomen en 
diverse toezeggingen door de staatssecretaris EZK gedaan, veel kritische reacties - ook van 
gemeentes - op de EZK-internetconsultaties Wetsvoorstel Telecomcode en Veiling 700, 1400 
en 2100 MHz (januari 2020), de Tweede Kamer vraagt recent zelfs advies aan de 
Gezondheidsraad over de gezondheidsrisico’s van 5G…….en toch gewoon maar doorgaan?  
 
Er is geen enkel wetenschappelijk onderzoek wat de veiligheid van 5G bevestigt. Er zijn wél 
duizenden onderzoeken, die de gezondheidsrisico’s van de huidige straling van bijv. 2G, 3G 
en 4G aantonen.  Ook zijn er linken naar klachten door laagfrequent geluid, Multiple 
Chemical Sensitivity, Lyme, e.d.  
Medicijnen worden uitvoerig getest, voorzorgsprincipe wordt veelal toegepast, maar bij 5G 
niets van dit alles: zijn wij dan maar gewoon proefkonijnen? 
 
Naast gezondheid spelen ook zaken zoals privacy, data-eigendom, hacken & misbruik, hoog 
energieverbruik. Tevens getuigt de gang van zaken door centrale overheid rondom 5G 
bepaald niet van een zelfs beetje democratisch proces, maar gewoon stug doordrukken. Met 
de antennes van 5G om de 150 meter (en ook door duizenden satellieten) kun je de straling 
straks niet meer ontlopen, ook niet als je dat wilt of moet vanwege je gezondheid.  
 
Daarom willen wij een moratorium op 5G! 
 
Meer informatie op www.stralingsbewustamsterdam.nl, alsmede 
www.stop5ginternational.org en www.eerlijkoverstraling.nl. Bijgaand het programma! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Alleen voor pers:   
- Renée van Gennip (020- 75 11 246 en/of contact@stralingsbewustamsterdam.nl) 
- Rob Verboog (0343-41 18 58 en/of info@eerlijkoverstraling.nl)  
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