SHUTTERSTOCK

Viktigt att alla agerar!
5G och mänskliga
rättigheter

√ Kräva att hälso och miljöriskerna utreds opartiskt innan
5Gutbyggnaden sker, med hänvisning till svensk miljö
lagstiftning, den omvända bevisbördan och kunskaps
kravet i Miljöbalkens 2 kap. 2 och 3 §§.

Testerna av 5G strider mot
internationella konventioner
om mänskliga rättigheter:
I Nürnbergkodexen (1947)
fastslogs krav på informerat
samtycke för experiment
med människor. Även enligt
Århuskonventionen (1998)
har medborgarna rätt till
korrekt information och till
medbestämmande.

√ Kräva att man beaktar stoppregeln i 2 kap. 10 § MB.

Mer info:

Tillsammans kan vi hjälpas åt att:

√ Sprida information för att göra politiker, beslutsfattare,
journalister, vänner och anhöriga uppmärksamma på
hälsoriskerna med strålning från trådlös teknik, inklusive
de höga riskerna med 5G.

√ Kräva att man använder säker teknik enligt 2 kap. 3 § MB.
√ Kräva att Sverige följer internationella rekommendationer
om att minska exponeringen för mikrovågsstrålning.
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Vi har alla ett ansvar för att värna miljö, hälsa och mänskliga
rättigheter. Det är därför viktigt att så många som möjligt
verkar för att även strålningsfrågan vägs in för att vi ska nå
en hållbar utveckling.

5G – en fara för
hälsan och miljön
INFORMAT ION OM U T BYGGNADEN AV 5G

5G medför ökad mikrovågsstrålning
I Sverige planeras storskaliga tester av 5G-tekniken. Enligt
Post- och Telestyrelsen (PTS) kommer frekvenserna 3,4–3,6
GHz samt 26 GHz att utnyttjas. Från år 2020 planerar man
en storskalig 5G-utbyggnad. Detta utan att det gjorts några
oberoende utredningar om konsekvenser för människors
hälsa och för miljön.
Vad är 5G?

5G är en ny teknik för trådlös kommunikation, bland annat Internet of Things
(IoT) samt självkörande fordon. IoT innebär att maskiner, fordon, gods, hushålls
apparater (samt kläder och människor) förses med sändare som kommunicerar
med mikrovågsstrålning. Många nya basstationer och i synnerhet många ytter
ligare små antenner som sänder mikrovågsstrålning för 5G kommer att sättas
upp i människors direkta närhet, exempelvis på lykt- eller elstolpar.

Strider mot miljöbalken

Det är inte visat att tekniken inte skadar människor och miljö, vilket är
oacceptabelt och strider mot vår miljölagstiftning. Bevisbördan faller enligt
miljöbalken (MB) på verksamhetsutövaren som har att visa att verksamheten
inte är skadlig för människors hälsa eller miljön (2 kap. 2 § MB).
Mikrovågsstrålning från redan i dag befintlig trådlös teknik medför allvarliga
hälsorisker och befaras ha orsakat bland annat ökad psykisk ohälsa och ökad
cancerförekomst. 5G kan försämra folkhälsan ytterligare och innebär även
avsevärda risker för djur- och växtliv. Införandet av 5G strider därmed mot
de allmänna hänsynsreglerna. Dessutom kan en verksamhet som kan befaras
försämra det allmänna hälsotillståndet inte tillåtas enligt stoppregeln i 2 kap.
10 § MB.
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Mikrovågsstrålning orsakar
bland annat sömnproblem,
onormal trötthet, huvudvärk,
depression, stress, hjärt
problem, brännande hud.
På sikt ökar risken för cancer
och kroniska sjukdomar.

Vår exponering för
mikrovågor måste minska
5G kommer att innebära en kraftig ökning av mikrovågsstrålning och är ett högt risktagande med folkhälsan och
miljön. Flera instanser anser att allmänhetens exponering
måste minska, eftersom mer och mer forskning visar all
varliga hälso- och miljörisker:
√√Europarådet uppmanar medlemsländerna att minska exponeringen och
tillämpa ALARA-principen (As Low As Reasonably Achievable, dvs. så lågt
som möjligt). Som medlem i Europarådet för mänskliga rättigheter har
Sverige åtagit sig att följa dess resolutioner.
√√IARC inom WHO (The International Agency for Research on Cancer) har
bedömt strålningen som ’möjligen cancerframkallande’ enligt grupp 2B.
Senare års forskning stärker beläggen för att strålningen orsakar cancer.
√√222 vetenskapsmän har i en skrivelse uttryckt stark oro för den ökande
strålningen och uppmanat FN, WHO och medlemsländerna att bättre
skydda människor mot hälsorisker.
√√En stor mängd vetenskapliga studier påvisar hälsorisker vid de ni
våer som människor vanligen redan i dag utsätts för, exempelvis: ökad
cancerrisk, oxidativ stress, DNA-skador, försämring av inlärning och
minne, neurologiska sjukdomar samt psykisk ohälsa.
√√Experter inom Bioinitiative Group konstaterade år 2012 att de senaste
årens forskning klarlagt skadliga effekter långt under tillåten strålning
(riktlinjer), att exponeringen bör minskas samt att gällande riktlinjer är
otillräckliga och måste skärpas.

