Waarom bezorgd zijn over 5G?
Wij zijn bezorgd over de straling om ons heen die
geruisloos en zonder enige inspraak steeds sterker wordt.
Wist je bijvoorbeeld dat er inmiddels 60 stralingscentra in
Culemborg zijn?
Na het lezen van veel nieuwe alarmerende rapporten
en onderzoeksresultaten van betrouwbare wetenschappers
en artsen over de gevaren van straling, luiden wij nu de
noodklok. Genoeg is genoeg. Wij vragen om een
adempauze in de uitrol van de nieuwe stralingsfrequenties
van 5G.
Het voorstel is om samen met de gemeenten, Culemborg en Buren, de gevolgen
van de bestaande stralingsregimes eerst eens goed in kaart te brengen. Het lijkt niet
verstandig om te blijven blindvaren op allerlei belanghebbende organisaties die de
discussie proberen te sussen.
Wij vragen dan ook om een nulmeting in 2019, een nulmeting waardoor wij hopen
weer op een democratische manier vat te krijgen op de hand over hand toenemende
straling. Wij willen bewust, samen met alle inwoners van Culemborg en Buren kunnen
meebeslissen over hoeveel straling er over ons en onze kinderen wordt uitgestrooid.
En we willen ons niet verlaten op vage normen die zijn vastgesteld in tijden dat de
straling nog slechts van één zendmast kwam. Op sommige plekken in Culemborg komt
die straling nu van 60 verschillende kanten.. En.., wij zijn bepaald niet de enigen die
bezorgd zijn!
• De Brusselse minister van Leefmilieu Céline Fremault zegt in het blad L’Echo; 'Het
is voor mij ondenkbaar zulke technologie toe te laten als ik niet kan verzekeren
dat we de burgers kunnen beschermen. Brusselaars zijn geen laboratoriumratten,
wier gezondheid ik inruil voor winst.'
• In een dringend 5GAppeal richten 180 wetenschappers en artsen uit 36 landen zich
tot de Europese commissie voor een onmiddellijk uitstel van de uitrol van de 5e
generatie draadloze technologie tot grondig en onafhankelijk onderzoek heeft
plaatsgevonden naar de mogelijke gevaren voor de volksgezondheid.
• De grote Zwitserse verzekeringsmaatschappij Swiss Reinsurance Company (Swiss
Re) categoriseert elektromagnetische straling inmiddels al in de hoogste
risicoklasse. In deze categorie staan eveneens hormoon verstorende chemicaliën.
Verder is er is al een verband aangetoond tussen blootstelling aan straling van de
bestaande mobiele telefoons en zendmasten en allerlei nadelige gezondheidseffecten
zoals; hoge bloeddruk, aantasting van de voortplantingsorganen, duizeligheid, DNA
schade, hoofdpijn, stoornissen in het immuunsysteem, tinnitus, hartritme stoornissen,
psychische problemen, depressies, stress, kanker, dementie, ALS, hartaandoeningen,
diabetes type 2…
Met het blind uitrollen van 5G waarbij het frequentiebereik veel hoger zal zijn,
betreden we volkomen onbekend terrein. Het schaarse onderzoek dat gedaan is met 5G
straling op dieren en planten belooft niet veel goeds. Daarom luiden wij de noodklok.
Het Culemborgs 5G Collectief, info@culemborgs5Gcollectief.nl

