
5G, Sănătatea noastră,  

5G este a cincea generație 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 fața caselor, pe stâlpii de iluminat. Firmele de telefonie mobilă au facut un lobby foarte puternic 
pe lângă Guvern pentru a promova noi reglementări care să permită instalarea antenelor în regim de urgență, 

fără a mai avea nevoie de autorizație de construcție, aviz de sănătate, de mediu și de acordul proprietarilor. 
 
 
 O investigație a Universității Harvard arată că finanțarea din 

partea corporațiilor influențează Știinta și Politica 
“Controlul exercitat de corporații, în cazul problemelor de 
sănătate asociate tehnologiei wireless se extinde dincolo 
de Congres și agenții de reglementare, și ajunge până la 
cercetarea  știintifică de bază.” 
— Norm Alster, în Captured Agency, Harvard University 

Problemele reale ale 5G 

 E o tehnologie încă experimentală 
 Mărește masiv expunerea la radiații RF 
 Norme de radiații și sănătate învechite  
 Copiii sunt cei mai vulnerabili și afectați  
 Reglementări abuzive și neconstituționale 
 Radiațiile masive afectează și flora și fauna 
 Nu s-a cerut avizul instituțiilor de sănătate 
 Fără studii de impact asupra mediului 
 Mărește consumul de energie  
 Poluează și generează deșeuri electronice 
 Reduce valoarea proprietăților imobiliare 
 Nu respectă viața și proprietatea privată 
 Interferează cu prognozarea meteo 
 Creează dependența de telefon și ecran 
 Lipsa răspunderii civile a furnizorilor 
 Asiguratorii refuză să acopere bolile 5G  
 Prezintă riscuri de atac cibernetic 

Atenționări ale medicilor:  
“Un studiu efectuat în Egipt confirmă temerile că a trăi lângă o 
stație de telefonie mobilă mărește riscul de apariție a  durerilor 
de cap, a problemelor de memorie,  stărilor de amețeală, a 
depresiei și tulburărilor de somn. În studii extinse, s-a observat 
o asociere între simptomele menționate și expunerea la 
câmpurile de radiații în viața de zi cu zi.” 
— The American Academy of Pediatrics 

Mii de savanți din întreaga lume cer oprirea implementării 5G: 
“Solicităm oprirea de urgență a dezvoltării rețelelor wireless 5G, 
inclusiv 5G prin sateliți…5G va crește masiv expunerea la radiații 
de frecvențe radio în plus față de rețele de telecomunicații 2G, 
3G, 4G deja funcționale. Radiațiile electromagnetice s-au 
dovedit a fi dăunătoare  pentru oameni și mediu.” 
— Apelul STOP5Ginternational.org (semnături din 204 de țări) 

Rezultatele studiilor recenzate 
asupra radiației  wireless 

 Scade fertilitatea masculină 
 Stres oxidativ 
 Afectează dezvoltarea creierului 
 Alterează ADN-ul 
 Slăbește sistemul imunitar  
 Afectează memoria  
 Tulburări ale somnului  
 Hiperactivitate 
 Deviații comportamentale  
 Distruge bariera sânge-creier  
 Tumori ale creierului 
 Cancer 

 Albinele și păsările dispar 

Opoziția în întreaga lume 
 

Unele guverne, dar mai ales autorități locale iau măsuri de 
oprire a implementării rețelelor 5G, iar sute de orașe din Italia, 
UK, USA si Elveția adoptă rezoluții pentru oprirea 
implementării 5G până când vor fi făcute studii de impact. 
Câteva țări adoptă noi standarde ce impun reducerea  
expunerii copiilor la radiațiile telefoanelor celulare. 

AFLĂ MAI MULTE și IMPLICĂ-TE: 
STOP5GInternational.org        STOP5GRomania.ro 

STOP5GBucuresti.ro 
   

    

 

Proprietatea și Mediul 

 

https://stop5ginternational.org/
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