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Een groep van bijna 200 wetenschappers trekt heftig aan de noodklok.

Naar aanleiding van het artikel dat eergisteren in het Algemeen Dagblad stond over 5G
netwerken belde de uploader van de video in dit artikel de desbetreffende “journalist”. Hij vroeg
hem of hij op de hoogte is van de rapporten over de alarmerende gevaren rondom 5G en
straling in het algemeen, gevolgd door een interview met
wetenschapper Hugo Schooneveld
.

In de onderstaande video is naast een kort gesprek met de journalist die het stuk in het AD
schreef, ook een interview met Hugo Schooneveld, voormalig wetenschapper aan de
universiteit in Groningen en adviseur van de stichting elektrohypersensitiviteit, te horen. Hij
schreef ook een boek en heeft een eigen website over het onderwerp.
Daar staat onder andere het volgende:

Omgaan met ziekmakende elektromagnetische velden
('straling')
De kunstmatige elektromagnetische velden (EMV) zijn niet meer uit onze maatschappij weg te
denken en het net van EMV neemt snel toe in complexiteit. De aanwezigheid van draadloze
communicatiesystemen wordt steeds problematischer.

Elektrogevoelige personen lijden daar onder. Blootstelling aan EMV veroorzaakt bij hen
symptomen van
elektrostress, die soms invaliderend zijn. Belangrijke klachten zijn o.a.
chronische vermoeidheid, slapeloosheid, concentratie- en leerproblemen, huiduitslag,
oorsuizingen en afgeleide symptomen van elektrohypersensitiviteit (EHS). Door combinatie van
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veld vermijdend gedrag en verzwakking van de EMV kunnen elektrogevoelige personen een
menswaardig leven inrichten. Echter dient het probleem wel tijdig te worden onderkend en
moeten effectieve maatregelen tot veldreductie worden genomen.
Ook wij schrijven regelmatig over de gevaren van straling en recentelijk ook over die van de
nieuwe 5G technologie. Het wordt steeds duidelijker dat er belangen spelen waardoor men niet
wil dat bekend wordt onder het grote publiek hoe gevaarlijk (deze) straling is voor mensen
en dieren
. Het is onder wetenschappers bekend dat er gevaar dreigt voor de volksgezondheid, dat blijkt
eens te meer ook uit het gesprek met de heer Schooneveld, en desalniettemin laat de overheid
toe dat dit soort technologie in hoog tempo onze samenleving infiltreert.
Trek aan de bel waar je maar kunt! Doe dat op school, bij je gemeentebestuur, politici in Den
Haag en bij eigenaren van gebouwen die voor goed geld die antennes op hun daken laten
plaatsen.

Meer informatie over straling:
stopumts
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