Bijdrage 5GBurgerbelang Rotterdam – 25/6/2019
Communicatie is fantastisch – echter daar is zenderstraling voor nodig. Onze
staatsecretaris zegt daarvan dat er maar één bijwerking is – namelijk ‘opwarming’. Door dit
alsmaar te herhalen (NRC 2 pagina’s) verwachten providers een vrijbrief in handen te
hebben voor de uitrol van zendernetwerken over de gehele aarde en atmosfeer met
miljoenen antennes en vervolgens de kosmos te vullen met 20 000 satellieten.
Echter - de insecten populatie neemt met 75% af en wijzen vooraanstaande
wetenschappers op de gevaren die uit tienduizenden publicaties naar voren komen.
Wat doe je dan als politicus?
De politicus onderscheidt na enig onderzoek 6 vraagstukken! Hij ziet:
1.
2.
3.
4.

De inbreuk op privacy hand over hand toenemen
Internationale veiligheid komt in de vuurlinie te liggen. (FD 25/6)
Gezondheidsimplicaties aldoor genegeerd door het opwarmparadigma.
Milieu en klimaatinvloeden groeien exponentieel door de lancering van 20 000
satellieten
5. Het democratisch gehalte en de politieke sturing erg klein worden bij innovaties.
6. De leefbaarheid in een smart city gaat meer lijken op een dystopie dan op een utopie.
Te grote afhankelijkheid van technologie.
Wat doe je dan als politicus?
Blijft je dan achter de GR en de staatsecretaris van EZK staan of voel je dan de taak de
industrie gerelateerde instituties met hun richtlijnen te bevragen. Zoals o.a. de Nederlandse
stichting HUMAN1 doet die de onafhankelijkheid in twijfel trekt.
Of zoals de GGZ2 die spreekt over mogelijkheden en risico’s – risico’s die onvoldoende
onderkent worden.
Of de stichting Natuur en milieu die de 5G uitrol ontoelaatbaar acht zolang er geen
gedegen multidisciplinair onderzoek naar de impact op het milieu en de mens plaats
gevonden heeft.
Nog gezwegen over de wetenschappers die zich verenigd hebben in de ‘BioInitiative3
organisation’ en een rapport hebben uitgebracht over vele gefundeerde gezondheid
implicaties.

1
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Moeten wij ons blijven verschuilen achter het irrelevante warmte-paradigma en ons zelf
blind en doof maken voor de feiten?
Mag de industrie onder het motto van innovatie de leefbare wereld zo exceptioneel
aantasten?
Vanuit deze roep uit de samenleving doen wij een oproep aan de kamer om:
1. Onmiddellijke voorzorgmaatregelen treffen en de invoering van 5G te stoppen. Een
milieueffectrapportage uitvoeren met biologische ontregelingen als focuspunt.
2. De bevolking te informeren door meerdere belangengroepen
3. Een verbod in te stellen op de intensieve telecom lobby om
onverantwoorde uitbreiding van RF straling tegen te gaan.
4. Een internationale groep van onafhankelijke gezondheidswetenschappers benoemen
die veiligheidsstandaarden voor niet-thermische effecten voorstellen.
5. De lijn te volgen van een aantal grote steden in Europa. Brussel, Florence, Rome.
Verder zien af van 5G – Polen, een aantal kantons in Zwitserland en enkele staten in
Amerika.
Wij weten dat u in een spagaat zit – maar toch moeten wij deze woorden hier laten
klinken – opdat het gezegd is en er later geen verontschuldigen komen zoals bij de
bankencorruptie van 2008 ‘wij zagen het niet aankomen’ of ‘we wisten het niet’. In 2008
heeft een theatermaker ons op het geïnformeerde goede been gezet – echter nog steeds
zonder veel resultaat.
Nu houdt de industrie ons een worst voor en verschuilen zich achter UW torenhoge
blootstellingsrichtlijnen die mogelijk ook nog tot een wet verheven worden.

Door deze actie bent u geïnformeerd en valt niet handelen, juridische en ethisch gezien,
onder nalatigheid.
Namens het 5Gburgerbelang Rotterdam, Jan v Gils
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