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INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV 5G

5G – en fara för  
hälsan och miljön

Strålskyddsstiftelsen är en insamlingsstiftelse som arbetar för att människor och miljö skyddas mot skadlig elektro
magnetisk strålning genom att informera om risker och publicera rekommendationer utifrån vetenskaplig 
forskning och Europarådets resolution 1815. Stiftelsen verkar för skärpt lagstiftning och stärkt konsumentskydd.

 

5G och mänskliga  
rättigheter 
Utbyggnaden av 5G strider  
mot inter nationella kon
ventioner om mänskliga  
rättig heter: I Nürnberg
kodexen (1947) fastslogs 
krav på informerat sam tycke 
för experiment med män
niskor. Även enligt Århus
konventionen (1998) har 
med borgarna rätt till korrekt 
informa tion och till med
bestämmande.

Mer info: 
www.stralskyddsstiftelsen.se 
info@stralskyddsstiftelsen.se 
08560 512 13

Viktigtattallaagerar!
5G är ett mycket allvarligt hot mot vår hälsa, vår värdefulla 
miljö och vår framtid. Alla kommer att bli tvångsexponerade 
oavsett om de är särskilt känsliga, exempelvis barnen, de 
äldre och de som redan är sjuka pga befintlig strålning. 5G
planerna fortskrider utan att människor informeras om ris
kerna och utan att 5Gutbygg naden varit föremål för kritisk 
debatt där svenska folket fått objektiv information om risker
na och erbjudits något inflytande eller med bestämmande.

Tillsammanskanvihjälpasåtatt:
 √ Sprida information till beslutsfattare, journalister, vänner, 
kollegor om farorna med 5G. 

 √ Kräva att Sverige följer forskarvärldens rekommendatio
ner om att stoppa 5G och minska exponeringen för mik
rovågsstrålning. 

 √ Kräva att hälso och miljöriskerna utreds opartiskt med 
hän visning till svensk miljölagstiftning, bevisbördan som 
vilar på verksamhetsutövaren och kunskapskravet i Miljö
balkens 2 kap. 2 och 3 §§. 

 √ Kräva att stoppregeln i 2 kap. 10 § MB tillämpas. 5G kan 
befaras försämra det allmänna hälsotillståndet och allvar
ligt skada det ekologiska systemet varför 5G inte ska tillåtas. 
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STÖD STRÅLSKYDDSSTIFTELSENS ARBETE: BANKGIRO 814-8504, SWISH 123 049 29 83



5Gmedförmassivtökadmikrovågsstrålning
I Sverige pågår sedan 2018 storskaliga tester av 5G-tekniken. Post- 
och Tele styrelsen (PTS) har gett tillstånd för tester med 3,4–3,6 GHz 
samt 26 GHz. Från år 2020 ska en storskalig 5G-utbyggnad ske. Detta 
utan att det finns någon forskning eller opartisk utredning som visar 
att 5G kan byggas ut utan att allvarligt skada människors hälsa och 
miljön. Forskningen visar att mikro vågsstrålning är skadlig för hälsan 
och miljön. 

Vad är 5G?
5G är en ny teknik för trådlös kommunikation som kommer att öka över
förings hastigheten. För att åstadkomma detta används teknik utvecklad för 
militära ända mål, s.k. fasstyrda gruppantenner, som sänder mycket stark och 
koncentrerad mikro vågsstrålning. Mycket höga nya frekvenser (3–26 GHz och 
däröver) kommer att an vändas. Många nya stora och mindre bas stationer 
som sänder mikrovågsstrålning kommer att sättas upp tätt, i män niskors di
rekta närhet, exempelvis på lykt eller el stolpar. Mikrovågsstrålningen blir 
så hög att 5G inte kan byggas ut i länder med bättre skydd mot risker na än i 
Sverige, exempelvis Italien, Schweiz och Belgien, om inte regelverket ändras. 

5G:s mycket starka strålning kan orsaka omedelbara vävnadsskador enligt 
forskning och de mycket höga frekvenserna är särskilt skadliga för ögon, hud 
och ytliga nerver. Enligt forskning försämrar liknande frekvenser i stort sett 
alla kroppsliga funktioner, hos såväl djur som människor.

Mikrovågsstrålningärbevisatskadlig
Mikrovågsstrålning från redan i dag befintlig trådlös teknik (2G, 3G, 4G, WiFi 
etc.) medför allvarliga hälsorisker enligt omfattande forskningsresultat och har 
sannolikt orsakat bland annat ökad psykisk ohälsa och ökad cancer förekomst. 
Den kraftigt ökade strålningen från 5G kan därför befaras försämra folkhälsan 
ytter ligare och innebär även av sevärda risker för djur och växtliv. 

Vårexponeringförmikrovågormåsteminska
5G är ett högt risktagande med vår hälsa och allt levande i vår miljö. 
Forskare och läkare anser att 5G bör stoppas och att allmänhetens 
expo nering i stället måste minska. Alltmer forskning visar hälso-
risker med redan befintlig mikro vågsstrålning från 3G, 4G, WiFi, 
exempelvis cancer, oxidativ stress, DNA-skador, neurologiska sjuk-
domar samt psykisk ohälsa. Mikrovågs strålning skadar även djuren, 
fåglarna, insekterna och växterna.

 √ Över 230 vetenskapsmän och läkare har i en gemensam appell  5G Appeal  
begärt att utbyggnaden stoppas. De varnar för ”potentiellt allvarliga 
hälso konsekvenser” pga den ”massiva ökning” av mikrovågsstrålning 
som 5G medför. 

 √ 247 forskare har också i EMF Scientist Appeal uttryckt stark oro för den 
ökande strålningen redan före 5Gutbyggnaden och uppmanat FN, 
WHO och medlemsländerna att bättre skydda människor mot hälso risker. 
5G innebär motsatsen.

 √ Europarådet uppmanade medlemsländerna redan år 2011 att minska 
expo neringen och tillämpa ALARAprincipen dvs. hålla strålningen så 
låg som möjligt (resolution 1815). 

 √ IARC inom WHO har bedömt strålningen som ”möjligen cancer fram
kallande” enligt grupp 2B. Allt fler forskare anser att mikrovågsstrålning 
är ”cancerogen för människa”, precis som dioxin, asbest, tobak.

 √ Experter inom Bioinitiative Group konstaterade år 2012 att de senaste 
årens forskning klarlagt skadliga effekter långt under tillåten strål ning 
(referensvärden) samt  att exponeringen bör minskas.

Debatten om hälso och miljörisker med 5G växer. Utbyggnaden har därför 
tillfälligt stoppats våren 2019 bland annat i Bryssel samt i Geneve, Vaud 
och Jura i Schweiz. En internationell appell om att stoppa 5G från satelliter 
Space5G Appeal hade i juni 2019 undertecknats av drygt 100 000 människor.
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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.


