
5G este a cincea genera�ie de tehnologie wireless ce promite viteze foarte mari și conectarea a miliarde de

dispozitive la Internetul Obiectelor - Internet of Things (IoT). Milioane de noi antene celulare sunt în curs de

instalare în fa�a caselor, pe stâlpii de iluminat. Firmele de telefonie mobilă au facut un lobby foarte puternic

pe lângă Guvern pentru a promova noi reglement ri careă să permită instalarea antenelor în regim de urgen�ă,

f ră ă a mai avea nevoie de autoriza�ie de construc�ie, aviz de s n tate, deă ă mediu și de acordul proprietarilor.
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O investiga�ie a Universit �ă ii Harvard arată că finan�area din
partea corpora�iilor influen�ează Știinta și Politica
“Controlul exercitat de corpora�ii, în cazul problemelor de
sănătate asociate tehnologiei wireless se extinde dincolo
de Congres și agen�ii de reglementare, și ajunge până la
cercetarea știintifică de bază.”
— Norm Alster, în Captured Agency, Harvard University

5GProblemele reale ale

Aten�ionări ale medicilor:
“Un studiu efectuat în Egipt confirmă temerile că a trăi lângă o
sta�ie de telefonie mobilă m reșă te riscul de apari�ie a durerilor
de cap, a problemelor de memorie, stărilor de ame�eală, a
depresiei și tulburărilor de somn. În studii extinse, s-a observat
o asociere între simptomele men�ionate și expunerea la
câmpurile de radia�ii în via�a de zi cu zi.”
— The American Academy of Pediatrics

Mii de savan�i din întreaga lume cer oprirea implementării 5G:
“Solicit m oprirea de urgen� a dezvolt riiă ă ă re�elelor wireless 5G,
inclusiv 5G prin sateli�i…5G va crește masiv expunerea la radia�ii
de frecven�e radio în plus fa� de re�ele de telecomunica�ii 2G,ă
3G, 4G deja func�ionale. Radia�iile electromagnetice s-au
dovedit a fi d ună ătoare pentru oameni și mediu.”
— Apelul STOP5Ginternational.org (semn turiă din 204 de �ări)

Rezultatele studiilor recenzate
asupra radia�iei wireless

Opozi�ia în întreaga lume
Unele guverne, dar mai ales autorit �i localeă iau măsuri de
oprire a implement rii re�eleloră 5G, iar sute de orașe din Italia,
UK, USA si Elve�ia adoptă rezolu�ii pentru oprirea
implementării 5G până când vor fi făcute studii de impact.
Câteva �ări adoptă noi standarde ce impun reducerea
expunerii copiilor la radia�iile telefoanelor celulare.
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