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Til alle Nordiske Borgere og især til vore politikere! 
 
Vores Nordiske Statsministre blev i 2018 enige med hinanden om i fællesskab at 
arbejde for, at de Nordiske lande bliver de første i Verden til at rulle 5G ud og de 
lande, hvor 5G bliver udrullet med den bedste infrastruktur i Verden!  
 
 
Idag – et år efter vore statsministre havde besluttet dette hen over hovederne på 
deres befolkninger uden dialog, uden information, uden involvering af 
befolkningerne - står nordiske borgere samlet i 4 nordiske hovedstæder og flere 
nordiske byer for at råbe politikerne op og få stoppet 5G indtil det er bevist ikke at 
være sundhedsskadeligt og skadeligt for dyr og planter! 
   
Vi påberåber vores ret til at beskytte vores familier – især vores børn, som er de 
mest sårbare overfor elektromagnetisk stråling fra trådløs teknologi 
 
Vi bliver nødt til at arbejde sammen på tværs af landegrænser i Norden, på tværs af 
organisationer, på tværs af politisk ståsted for at få stoppet 5G! 
 
Den elektromagnetiske stråling fra 2G, 3G, 4G giver allerede på nuværende 
tidspunkt - uden 5G - sundhedsskader, skader på dyr og skader på planter – især 
træerne viser allerede synlige strålingsskader! 

 
Når 5G bliver tilføjet det allerede eksisterende netværk med 2G, 3G og 4G vil vi få  

• Mange mange flere antenner 

•   Op til 10.000 gange mere datatrafik i luften 

•   1 million 5G devices per km2  i de store byer 

•   50- 100 tusinde 5G satellites i luftrummet over os…og de er 
allerede på vej derop godt hjulpet af Elon Musk og hans Space X 
projekt 
 

Baggrundsstrålingen fra trådløs teknologi vil stige dramatisk ….selv telebranchen 
skønner en 20% stigning allerede i 2025! 
  
Hvis de nordiske statsministre følger deres interne aftale, vil det betyde, at 
økonomiske interesser og penge kommer før befolkningernes sundhed og 
beskyttelse af dyre- og planteliv. Selvom de Europæiske domstole har konkluderet: 
…at varetagelse af befolkningernes sundhed skal komme i første række … før penge 
og før økonomiske interesser…. 
  
Vi forlanger, at vore politikere anvender forsigtighedsprincippet, som er lovfæstet 
i europæiske og internationale lovgivning! 

https://www.dropbox.com/s/lwdlrvc2n7dkrd7/Keskinen5G.pdf?dl=0
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Forsigtighedsprincippet har over 100 byer og regioner verden rundt taget i brug 
allerede - trods modstand fra deres egne regeringer. 
I England og Italien siger kommuner fra til 5G indtil det er sundhedsgodkendt og 
anvender derved forsigtighedsprincippet.  
 
Forsigtighedsprincippet blev vedtaget for at beskytte befolkningers sundhed imod 
menneskelige dumheder styret af økonomiske interesser, som vi før har set med 
DDT, ozonnedbrydende gasser, asbest osv osv.  
 
Forsigtighedsprincippet bør anvendes i forhold til 5G for at beskytte vores helbred, 
beskytte dyr og beskytte planter og sige stop for 5G indtil, det er bevist, at 5G 
teknologien ikke skader! 
 
Udrulningen af 5G overtræder internationale konventioner og direktiver: 
De Europæiske Menneskerettigheder, FN´s Børne Konvention, Bonn- og Bern 
Konventionerne og Habitatdirektivet som beskytter dyreliv og planteliv samt  
biodiversiteten, som forskning viser er dramatisk dalende. Hvor er f.eks. insekterne 
blevet af? 
 
Ligeledes overtræder 5G Nürenberg Codexet, som dikterer at eksperimenter ikke 
må udføes på mennesker, før det er blevet bevist sikkert i dyreforsøg og  
aller vigtigst, så skal alle mennesker, som deltager i et menneskeforsøg selv give 
samtykke til at deltage.  
 

Vi vil ikke være forsøgsdyr i det største biologiske verdensomspændende forsøg, 
der nogensinde har foregået på Jordens overflade! 

 
 

Vi forlanger bevis på, at det ikke er biologisk skadeligt – før 5G rulles ud! 
 
 

 Vi giver ikke samtykke til udrulningen af 5G! 
 

 
 

Stop 5G  Stop 5G  Stop 5G  

 


