
25 Januari 2020: Wereldmars tegen 5G in Amsterdam

Ondanks twee brandbrieven van een grote groep wetenschappelijke experts 
die ernstig waarschuwt voor het 5G-netwerk, wil de EU dat 5G in alle 
Europese lidstaten in 2020 beschikbaar zal zijn. Maar wat wil Nederland?

5G is niet getest op risico’s voor de gezondheid 

Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, stelt dat 
5G veilig is. 5G is echter niet getest op risico’s voor de gezondheid aldus de 
Gezondheidsraad. Ruim 180 wetenschappers stuurden in 2017 een brief naar
de Europese commissie om te waarschuwen voor onherstelbare fysieke -en 
mentale schade. Zij vragen het voorzorgsprincipe toe te passen om de eigen 
bevolking te beschermen. Sinds 2018 doet er ook een internationale petitie 
de ronde om 5G te stoppen. Beide brieven worden door de EU nog altijd 
genegeerd. Voor info lees: http://stralingsbewustamsterdam.nl/links.html 
5G, de bomen en de dieren

Bomen absorberen behalve CO2 ook radio 
golven. Aangezien de radiogolven van 5G toch 
al minder ver komen dan die van 4G betekent 
dit dat heel Nederland vol komt te hangen met 
zenders. Deze zenders worden op alle 
mogelijke plekken verstopt, zonder dat u daar 
erg in heeft. Lees: 
https://www.bomenkapmeldpunt.nl/5g/5g-
netwerk-wordt-planologische-nachtmerrie/

Wat EMV (waaronder 5G) met insecten en andere levende wezens doet kunt 
u hier lezen: http://stralingsleed.nl/archief/ 

Nieuwe netwerk verbruikt dubbel zo veel stroom                       

Er zullen bijna vijf keer zoveel zendmasten nodig zijn (wel kleinere dan de 
huidige) en naar schatting 150 tot 170 procent méér stroomverbruik, dus 
ruim een verdubbeling ten opzichte van de huidige 4G-netwerken. Ook zal er 
overal in de steden gegraven moeten worden voor een glasvezelnetwerk. 
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Nederland kan leren van Zwitserland

In Zwitserland plaatste men afgelopen zomer al in 54 steden 5G zendmasten.
Het gevolg was, dat burgers massaal last kregen van allerlei 
ziekteverschijnselen. 
https://www.earth-matters.nl/5/14655/gezondheid/5g-dekking-nu-in-54-
steden-in-zwitserland-bewoners-massaal-ziek.html Het medisch rapport dat 
hierover is geschreven, kunt u hier lezen: 
https://mdsafetech.org/2019/07/20/the-first-report-of-5g-injury-from-
switzerland/?
fbclid=IwAR1Uik1z1cPbgW2Br94HtqmYVCIp6g642hymw28iFXQwQegfJPAGu
Ouj8oQ 

Voor meer informatie
 
http://stralingsbewustamsterdam.nl/links.html     
https://www.verminder-electrosmog.nl/      
https://5gisnietoke.nl/ 
https://stop5ginternational.org/ 

Een aantal experts die ernstig waarschuwen zijn: Dr. Leendert Vriens, Drs. 
Ing. Jan van Gils, Dr. Hugo Schooneveld, Prof. Martin L. Pall, Dr. Sharon 
Goldberg, Prof. Olle Johannson, Drs. Devra Lee Davis e.a.
Boeken over dit onderwerp vindt u hier: https://stralingsbewust.info/boeken/ 

Kom ook naar de mars op 25 Januari 2020!
Startpunt zal zijn: De Dam om 13.00 uur. Eindpunt zal zijn: Museumplein. 
Neem borden, spandoeken, familie, vrienden en buren mee. Meld je aan bij: 
5Gmars@stralingsbewustamsterdam.nl  
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