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Førstkommende lørdag 
blir det markering mot 
5G på Bydelshuset i 
Tønsberg.

Arrangør er Norges 
Miljøvernforbund, Folkets 
Strålevern og Felo (Foreningen 
for El-overfølsomme).

– Grete-Nina Aske, 
Hannemor Schøyen Grue og 
Aase ønsker velkommen til 
innlegg og debatt om 5G på 
Bydelshuset, sier Odd Erik 
Helgesen.

Omgitt av stråling overalt
Hva er 5G? Vi har hatt 2G 
og 3G. I dag blir 4G brukt til 
alle mulige sosiale medier som 
smarttelefon med internett, 
osv. Dette er trådløs teknolo-
gi som er basert på pulserte 
mikrobølger. Styresmaktene 
gjennom Direktoratet for sam-
funnssikkerhet og atombered-
skap (DSA) vil ha oss til å tro 
at disse mikrobølgene er HELT 
ufarlige. Men vi blir omgitt av 
stråling overalt, dersom vi ikke 
slår helt av smarttelefonen, 
wifi-ruteren og lignende, sier 
Helgesen.

– Nå planlegges full utrul-
ling av neste steg i farten på 
mikrobølgene: 5G. Dette blir 
verdensomspennende, og det 
blir da nødvendig å sende opp-
til 50.000 satellitter som må 
gå i bane rundt jorda.  Det 
begynner å bli ganske fullt «der 

oppe». Her nede hos oss plan-
legges tusener av basestasjoner, 
antenner og alle stråler og strå-
ler 24/7/365, sier han.

Skadevirkninger av strålin-
gen
Ifølge Helgesen blir disse base-
stasjonene og antennene blir 
«gjemt» her og der overalt i 
byene våre så ikke innbyggerne 
skal bli engstelige for all strå-
lingen.

– Hvorfor skal vi ha 5G? 
5G-nettet vil være enda raskere 
enn det nåværende 4G-nettet. 

Stadig flere ting vil kunne 
koples til nettet, som for eksem-
pel selvkjørende biler med eget 
nett. De som spiller på nettet, 
vil kunne spille enda mer, sier 
Helgesen.

Helgesen forteller at 475 bel-
giske spesialist-leger krever i 
et opprop øyeblikkelig stans av 
utrulling av 5G. Store mengder 
med forskningsrapporter påvi-
ser skadevirkninger av strålin-
gen. Sveits stoppet utrullinga 
som ledd i «føre var»-prin-
sippet. Toronto i Canada sa 
NEI til et «smart-by»-prosjekt 

pga. strålingsfaren, likeledes 
København, Italia, Tyskland, 
Frankrike og mange flere, mens 
Norge kritikkløst skal være før-
stemann til utrulling i mange 
norske byer.

Mange er skeptiske 
– Mange mennesker vil verken 
ha smartmålere eller 5G, men 
føler seg maktesløse overfor 
styremaktene på lik linje med 
bestemmelsene «fra oven» om 
vindturbinene som settes opp i 
mengdevis på Nord-Vestlandet. 
Det begynner å bli betenkelig 

langt mellom styresmaktene og 
folk flest. I mange tilfeller er 
politikerne og folket på kolli-
sjonskurs. Hva slags demokrati 
(= FOLKE-styre) er vesle Norge 
blitt, spør han retorisk.

– DSA påstår at strålinga er 
helt ufarlig, men svært mange 
mennesker er skeptiske til 
den påstanden. Det forblir en 
påstand som verken regjering, 
Stortinget, DSA eller Telenor 
kan bevise. Det norske folket 
blir overkjørt, og brukt som 
prøvekaniner.

Vi som folk blir vanligvis 
passa godt på av styresmaktene: 
hold avstand – vask hendene 
– stump røyken – spis grønn-
saker – ta tran – bruk refleks, 
osv. Men samtidig utsetter de 
samme styresmaktene oss for 
noe mye farligere: all strålinga 
fra mobil-antenner, smartmå-
lere og 5G som blir en vanvit-
tig økning av stråling. Hvor er 
sammenhengen, sier han.

Informasjons-bu på Torvet
Lørdag 26. september er det 
verdensomspennende 5G-dag. 
Da vil folk over hele kloden 
igjen aksjonere mot utrulling 
av 5G.

– Her i Tønsberg blir det 
informasjons-bu på torget midt 
på dagen, og på ettermiddagen 
blir det samling på Bydelshuset 
med innledning og debatt, sier 
Helgesen.

red@byavisatonsberg.no

DEBATT: Grete-Nina Aske, Hannemor Schøyen Grue og Aase Elholm ønsker velkommen til innlegg og debatt om 5G på Bydelshuset.

Verdensomspennende protest 

INFORMERER: Grete Søgard og Helge Dalen ønsker velkommen til Torvet lørdag 26. september for mer info om 5G.


