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De 5G-GSM-generatie
veroorzaakt intensere
straling
Op 29 januari 2018 adviseerde de voorlopige adviescommissie voor verkeer en
telecommunicatie van de Zwitserse Raad van Staten om de limieten voor mobiele
telefoons te verhogen. Daarmee zou een vermoedelijke ineenstorting van mobiele
netwerken moeten worden voorkomen omdat het gebruik van de mobiele
infrastructuur aanzienlijk is toegenomen.
Op 29 januari 2018 adviseerde de voorlopige adviescommissie voor verkeer en
telecommunicatie van de Zwitserse Raad van Staten om de limieten voor mobiele telefoons
te verhogen. Daarmee zou een vermoedelijke ineenstorting van mobiele netwerken moeten
worden voorkomen omdat het gebruik van de mobiele infrastructuur aanzienlijk is
toegenomen.
Het zou nl. belangrijk zijn om de economie in Zwitserland concurrerend te houden met de
EU. Ook moeten er noodzakelijke voorwaarden worden gecreëerd voor de introductie van de
volgende mobiele communicatiegeneratie: 5G.
5G zal tegen 2020 worden geïntroduceerd in de EU. Dit nieuwe mobiele netwerk zou alles
met internet kunnen verbinden: bijv. auto's met auto's, auto’s met een
verkeerscontrolesysteem, een hartslagmonitor met een arts, openbare vuilnisbakken met
afval ophaling enz. …
Een GSM gebruikt radiogolven om zijn signalen te versturen en te ontvangen. Radiogolven
vallen (net als het licht) in het spectrum van elektromagnetische straling.
Voor de 5G-technologie wordt de frequentieband van 6 tot 100 gigahertz gebruikt. Maar hoe
dit gebied zal verdeeld worden onder de providers, is nog niet duidelijk.
De frequentieband voor 5G ondervindt hinder van glas, regen en bomen ( absorptie door de
atmosfeer) en heeft daarom om de paar honderd meter een zendmast nodig.
Op 12 september 2017 richtten meer dan 180 wetenschappers en artsen uit 36 landen de
volgende oproep aan de EU-landen na de introductie van 5G: “Wij, wetenschappers en
artsen, bevelen een moratorium (overeenkomst voor een tijdelijke stop) op uitbreiding naar
5G voor telecommunicatie aan, totdat de potentiële risico's voor de gezondheid van mens
en milieu volledig zijn onderzocht door onafhankelijke wetenschappers. 5G zal de
blootstelling aan hoogfrequente elektromagnetische velden aanzienlijk verhogen. (…) Het is
bewezen dat hoogfrequente elektromagnetische velden (die van de microgolven) schadelijk
zijn voor mens en milieu.”
Ondanks deze oproep was er geen verandering in de 5G-uitbreidingsstrategie in de EUlanden. Tot op heden is er weinig onderzoek naar de invloed van straling van mobiele
telefoons in het 5G-frequentiebereik op de gezondheid van mens, dier en plant. Maar het is
bekend dat in het 5G-spectrum de volledige stralingsenergie door de huid wordt
geabsorbeerd. Een internationale studie door de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem
toonde aan dat twee tot vier miljoen zweetklieren in de huid op deze korte golf-straling
reageren "als antennes". De huid is het grootste orgaan van het menselijk lichaam en o.a.
betrokken bij de regulatie van het immuunsysteem.
Weinig bekend bij het publiek zijn de schadelijke effecten van de mobiele straling op mens
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en dier ….. al lang geweten vóór de geplande introductie van 5G. Ook de mobiele industrie
weet dit al lang, zoals blijkt uit volgend voorbeeld. In 1999 gaf T-Mobile het Ecolog Institute
in Hannover opdracht om de stand van kennis over de gezondheidseffecten van mobiele
straling te evalueren. De evaluatie van de beschikbare studies toonde o.a. het kanker
bevorderend effect aan van hoogfrequente elektromagnetische velden bij mensen en dieren
die zijn blootgesteld aan sterke velden. Experimenten op celculturen toonden directe schade
aan het genetisch materiaal. In mei 2000 werd de evaluatie door het instituut voltooid en
overgedragen aan T-Mobile, maar die maakten dit niet openbaar … integendeel: ze proberen
het nog steeds geheim te houden. De gedetailleerde studie (Engels) kan men lezen onder de
volgende link:
http://electromagnetichealth.org/wp-content/uploads/2010/11/ecolog2000.pdf
Beste luisteraars, ondanks het feit dat talloze onderzoeken de negatieve invloed van
hoogfrequentstraling op onze gezondheid bevestigen, gaan zowel industrie als politiek
verder met de uitbouw van de draadloze communicatienetwerken. Het lijkt er ook op dat
steeds meer politici de verdere ontwikkeling van de mobiele communicatie-industrie onder de
vorm van 5G - en daarmee de winst van de industrie - verkiezen boven de bescherming van
de gezondheid van de bevolking.Met 5G zullen zowel de intensiteit van de straling als de
hoeveelheid aan data sterk verhogen. Daarom: verspreid deze zending zodat deze
onzichtbare vijand door iedereen gekend wordt. Deze aanval op onze gezondheid zal pas
stoppen wanneer het volk beseft dat de nadelen zwaarder doorwegen dan de voordelen van
het gebruik van mobiele communicatie. Pas dan zal er, weer vanuit het volk, de politieke druk
kunnen ontstaan om de stralingsdruk te limiteren tot waarden die voor iedereen veilig zijn!
door //

Bronnen:
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183006
http://www.startmobile.net/mobilfunk-generationen/
https://www.beobachter.ch/gesundheit/5g-mobilfunk-strahlung-mit-unbekanntem-risiko

Dit zou u ook kunnen interesseren:
#5G-Mobiele-Communicatie - Mobiele Communicatie - www.kla.tv/5G-nl
#Kanker - www.kla.tv/Kanker-nl
Kla.TV – Het andere nieuws ... vrij – onafhankelijk – ongecensureerd ...
è wat de media niet zouden moeten verzwijgen ...
è zelden gehoord van het volk, voor het volk ...
è nieuwsupdate elke 3 dagen vanaf 19:45 uur op www.kla.tv/nl
Het is de moeite waard om het bij te houden!
Gratis abonnement nieuwsbrief 2-wekelijks per E-Mail
verkrijgt u op: www.kla.tv/abo-nl
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Kennisgeving:
Tegenstemmen worden helaas steeds weer gecensureerd en onderdrukt. Zolang wij niet
volgens de belangen en ideologieën van de kartelmedia journalistiek bedrijven, moeten wij er
elk moment op bedacht zijn, dat er voorwendselen zullen worden gezocht om Kla.TV te
blokkeren of te benadelen.
Verbindt u daarom vandaag nog internetonafhankelijk met het netwerk!
Klickt u hier: www.kla.tv/vernetzung&lang=nl

Licence:

Creative Commons-Licentie met naamgeving

Verspreiding en herbewerking is met naamgeving gewenst! Het materiaal mag echter niet uit de context gehaald gepresenteerd worden.
Met openbaar geld (GEZ, ...) gefinancierde instituties is het gebruik hiervan zonder overleg verboden.Schendingen kunnen strafrechtelijk vervolgd
worden.
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