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Maailmanlaajuinen vetoomus Yhdistyneille kansakunnille, Maailman
terveysjärjestö WHO:lle, EU:lle, Euroopan neuvostolle ja kaikkien
kansakuntien hallituksille: 5G:tä ei pidä ottaa käyttöön Maassa eikä
avaruudessa.
Me allekirjoittaneet tutkijat, lääkärit ja ympäristöjärjestöt ( ) maasta vaadimme teiltä kiireellisiä
toimia, jotta langatonta 5G- (5. sukupolven) verkkoa ei oteta käyttöön, eikä avaruussatelliittien
5G-järjestelmää. 5G lisää merkittävästi vastentahtoista altistumista radiotaajuiselle säteilylle jo
olemassa olevien 2G-, 3G- ja 4G-matkaviestinverkkojen aiheuttaman altistuksen lisäksi.
Radiotaajuisen säteilyn on todettu olevan haitallista ihmisille ja ympäristölle. 5G:n käyttöönotto
on sellainen ihmiskunnalla ja ympäristöllä tehtävä koe, jonka voi kansainvälisten lakien mukaan
luokitella rikokseksi.
Tiivistelmä
Teleyhtiöt kaikkialla maailmassa, aikovat hallitusten tuella seuraavan kahden vuoden aikana tuoda
markkinoille viidennen sukupolven langattoman verkon (5G). Tämä johtaa yhteiskunnalliseen
muutokseen, joka on tunnustetusti maailmanlaajuinen ja ennen näkemätön. On tulossa “älykkäitä”
koteja, “älykkäitä” yrityksiä, “älykkäitä” moottoriteitä, “älykkäitä” kaupunkeja ja robottiautoja.
Lähes kaikki, mitä omistamme tai ostamme — mukaan lukien jääkaapit, pesukoneet, maitotölkit,
hiusharjat ja lasten vaipat — sisältävät tulevaisuudessa antenneja ja mikrosiruja, ja ovat yhteydessä
internetverkkoon langattomasti. Kaikki ihmiset pääsevät välittömästi supernopeaan, pieniviiveiseen
langattoman viestinnän verkkoon kaikkialla maapallolla, jopa sademetsissä, keskellä merta ja
Antarktiksella.
Yleisesti ottaen ei kuitenkaan ymmärretä, että tämä johtaa ennen näkemättömään, globaaliin
ympäristön muutokseen. Radiotaajuisille lähettimille suunniteltu sijaintitiheys on käsittämätön.
Vuoteen 2020 mennessä esineiden internetverkkoon kuuluu arviolta miljoonia maanpäällisiä 5G tukiasemia, 20 000 uutta avaruussatelliittia ja 200 biljoonaa verkkoon liitettyä esinettä. Muutamien
vuosien päästä näitä esineitä on jo triljoona. Kaupallinen 5G on tänä vuonna jo ollut käytössä
Qatarissa, Suomessa ja Virossa, mutta hitaampana ja matalataajuisempana kuin tuleva 5G.
Loppuvuodesta 2018 aiotaan ottaa käyttöön erittäin korkeataajuinen, millimetriaalloilla toimiva 5G.
Vaikka usein muuta esitetään, radiotaajuisen säteilyn haitallisuudesta elämälle on jo olemassa
valtavasti todisteita. Yli 10 000 vertaisarvioidun tutkimuksen mukaan sähkömagneettinen säteily on
merkittävä tekijä
- sairauksien ja vammojen aiheuttajana (kertyneen kliinisen todistusaineiston mukaan).
- kasvien ja eläinten DNA:n, solujen ja elinjärjestelmien vaurioihin (kertyneen kokeellisen
todistusaineiston mukaan).
- sekä modernin yhteiskunnan yleisimpiin sairauksiin: syöpään, sydänsairauksiin ja diabetekseen
(kertyneen epidemiologisen evidenssin mukaan).
Mikäli teleteollisuuden 5G-järjestelmää koskevat suunnitelmat toteutuvat, radiotaajuisen säteilyn
tehotiheydet kasvavat kymmeniä tai satoja kertoja nykyistä suuremmiksi, eikä yksikään ihminen,
eläin, lintu, hyönteinen tai kasvi, millään maapallon alueella, välty altistumiselta vuorokauden
ympäri, 365 päivänä vuodessa. Nykyiset 5G-suunnitelmat uhkaavat johtaa vakaviin,
peruuttamattomiin seurauksiin ihmisen terveydelle, sekä pysyviin vaurioihin maapallon
ekosysteemeissä.
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On ryhdyttävä välittömästi toimeen ihmiskunnan ja ympäristön suojelemiseksi, kansainvälisten
sopimusten perusteella ja etiikan sanelemana.

5G lisää valtavasti ihmisten vastentahtoista altistumista langattomalle
säteilylle kaikkialla
Maanpäällinen 5G
Jotta esineiden internetin (IoT) vaatima valtava datamäärä voidaan siirtää, lopullinen 5G-teknologia
käyttää millimetriaaltoja, jotka puolestaan läpäisevät huonosti kiinteätä ainetta. Tästä seuraa, että
jokaisen operaattorin pitää asentaa tukiasemia sadan metrin välein (1) kaikille kaupunkialueille.
Aiempien sukupolvien langattomassa teknologiassa yksi antenni lähettää laajalle alueelle, mutta
5G-tukiasemissa ja 5G-laitteissa on useita, vaiheittain toimivia antenniryhmiä (2,3), jotka yhdessä
lähettävät keskittäviä, suunnattavia, laserin kaltaisia säteitä, jotka jäljittävät toisensa.
Jokainen 5G-puhelin sisältää kymmenittäin pienenpieniä antenneja, jotka yhdessä suuntaavat ja
tähtäävät kapean, keskittyneen radiosäteen lähimpään tukiasemaan. Yhdysvaltain liittovaltion
viestintäviraston (FCC) hyväksymät säännöt (4) sallivat radiosäteiden tehoksi jopa 20 wattia,
kymmenkertaisesti sen, mitä nykypuhelimille sallitaan.
Jokaisessa 5G-tukiasemassa on satoja tai tuhansia antenneja, jotka lähettävät lukuisia laserin
kaltaisia säteitä samanaikaisesti kaikkiin matkapuhelimiin ja päätelaitteisiin tukiaseman
kantoalueella. Tämä teknologia on niin sanottu MIMO (“multiple input, multiple output ”), eli
useiden vastaanottavien ja lähettävien antennien teknologia. FCC:n säännöt sallivat 5G-tukiaseman
radiosäteilyn tehoksi jopa 30 000 wattia radiotaajuusspektrin 100 MHz kohden, (2) tai vastaavasti
300 000 wattia spektrin GHz kohden, mikä on kymmeniä tai satoja kertoja tehokkaampi kuin
nykyisille tukiasemille sallittu teho.
5G tukiasemien radiosäteily
Avaruuden 5G
Ainakin viisi yritystä (5) aikoo tarjota 5G-teknologiaa avaruudesta, yhteensä 20 000 satelliitista,
jotka kiertävät Maata matalalla LEO-radalla, tai keskikorkealla MEO-radalla. Satelliitit peittävät
koko maapallon voimakkailla, keskitetyillä, suunnattavilla säteillä. Jokainen satelliitti lähettää
millimetriaaltoja jopa 5 miljoonan watin (6) säteilyteholla tuhansista vaiheryhmäantenneista.
Vaikka satelliiteista maan saavuttanut energia on vähäisempi kuin maanpäällisten antennien
energia, se säteilyttää maapallon alueita, joihin muut radiolähettimet eivät yllä ja tulee lisänä
miljardien IoT-esineiden maanpäällisille 5G-lähetyksille.
Tärkeintä on kuitenkin se, että satelliitit sijaitsevat Maan magneettikehässä, joka vaikuttaa
merkittävästi ilmakehän sähköisiin ominaisuuksiin. Maan sähkömagneettisen ympäristön muutos
voi olla merkittävämpi uhka elämälle kuin maanpäälliset antennit (katso alla).
Radiotaajuisen säteilyn haittavaikutukset on todistettu
Tiedemiehet eri maissa ovat tehneet kymmeniä vetoomuksia jo ennen suunnitelmia 5G-järjestelmän
käyttöönotosta (7) mukaan lukien yli 3000 lääkärin allekirjoittama Freiburgin vetoomus, jossa

3

vaadittiin lopettamaan langattoman teknologian lisärakentaminen ja uusien tukiasemien
rakentaminen. (8)
Vuonna 2015, 215 tiedemiestä 41 maasta varoitti Yhdistyneitä kansakuntia ja Maailman
terveysjärjestö WHO:ta. (9) He totesivat, että “lukuisat viimeaikaiset tieteelliset julkaisut ovat
osoittaneet, että sähkömagneettiset kentät vaikuttavat eläviin organismeihin tasoilla, jotka jäävät
huomattavasti alle useimpien kansainvälisten ja kansallisten ohjearvojen”. Yli 10 000
vertaisarvioitua tieteellistä tutkimusta osoittaa, että radiotaajuinen säteily on haitallista ihmisten
terveydelle. (10,11) Haittoja ovat muun muassa:
• Sydämen rytmin muutokset (12)
• Muutokset geenien ilmenemisessä (geneettisen informaation lukemisessa DNA:sta uuden
proteiinin tuotannossa) (13)
• Aineenvaihdunnan muutokset (14)
• Kantasolujen kehityksen muutokset (15)
• Syövät (16)
• Sydän- ja verisuonisairaudet (17)
• Kognitiiviset häiriöt (18)
• DNA-vauriot (19)
• Epäsuotuisa vaikutus yleiseen hyvinvointiin (20)
• Vapaiden radikaalien lisääntyminen elimistössä (21)
• Oppimisvaikeudet ja muistihäiriöt (22)
• Siittiöiden toiminnan häiriöt ja heikentynyt laatu (23)
• Keskenmenot (24)
• Hermoston vauriot (25)
• Liikalihavuus ja diabetes (26)
• Hapetusstressi (27)
Säteilyn vaikutuksista lapsiin mainittakoon autismi (28), tarkkaamattomuus ja ylivilkkaus (ADHD)
(29,30) sekä astma (31).
Haittaa ei aiheudu vain ihmisille. On olemassa runsaasti näyttöä vaikutuksista kasveihin ja
villieläimiin (32,33) sekä koe-eläimiin, mukaan lukien:
• Muurahaiset (34)
• Linnut (35,36)
• Metsät (37)
• Sammakot (38)
• Hedelmäkärpäset (39)
• Hunajamehiläiset (40)
• Hyönteiset (41)
• Nisäkkäät (42)
• Hiiret (43,44)
• Kasvit (45)
• Rotat (46)
• Puut (47)
Myös mikrobiologisia haittavaikutuksia (48) on löydetty.
Maailman terveysjärjestö WHO:n Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos (IARC) päätyi vuonna
2011 johtopäätökseen, että radiotaajuinen säteily taajuusalueella 30 kHz - 300 GHz on
mahdollisesti karsinogeenista ihmiselle (Ryhmä 2B). (49) Kuitenkin viimeaikainen näyttö —
mukaan lukien uusimmat tutkimukset matkapuhelimen käytön aiheuttamasta aivokasvainriskistä —
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osoittaa, että radiotaajuinen säteily on karsinogeenista ihmiselle (50). Nykytiedon mukaan
radiotaajuinen säteily pitäisikin luokitella ”Ryhmän 1 karsinogeeniksi” tupakansavun ja asbestin
rinnalle.
Useimmat nykyiset langattomat signaalit ovat pulssimoduloituja. Haittaa aiheuttavat sekä
korkeataajuinen kantoaalto että matalataajuiset pulssit. (51)

5G satelliittien käyttöönotto on kiellettävä
Maapallo, ionikehä ja alempi ilmakehä muodostavat maailmanlaajuisen sähköpiirin (52), jossa me
kaikki elämme. On vakiintunut käsitys, että biologisia rytmejä — ihmisten (53,54), lintujen (55),
hamstereiden (56) ja hämähäkkien (57,58) — ohjaa Maan luonnollinen sähkömagneettinen
ympäristö, ja kaikkien organismien hyvinvointi riippuu kyseisen ympäristön vakaudesta, samoin
kuin ilmakehän sähköiset ominaisuudet. (59,60,61,62) Uraauurtavassa tutkimuksessaan Cherry (63)
selitti Schumannin resonanssien tärkeyden (64) sekä sen, miten häiriöt ionikehässä voivat muuttaa
verenpainetta ja veren melatoniinia ja aiheuttaa “syöpää, lisääntymishäiriöitä, sydänsairauksia,
neurologisia sairauksia ja kuoleman”.
Voimajohtojen tuottamat sähkömagneettiset kentät ovat jo muuttaneet sähkömagneettisen
ympäristömme ominaisuuksia. Voimajohtojen harmoninen säteily (65) nousee Maan ionikehään ja
magneettikehään, missä sitä voimistaa aaltojen ja hiukkasten vuorovaikutus. (66,67) Vuonna 1985,
tohtori Robert O. Becker varoitti, että voimalinjojen harmoninen säteily oli jo muuttanut
magneettikehän rakennetta, ja että tällaisen kehityksen jatkuminen “uhkaa kaikkea elämää
maapallolla”. (68) Kymmenien tuhansien satelliittien sijoittaminen suoraan ioni- ja
magneettikehään, lähettämään moduloituja signaaleita miljoonien wattien teholla ja miljoonilla
taajuuksilla, muuttaa luultavimmin sähkömagneettista ympäristöämme sellaiseksi, ettemme kykene
sopeutumaan muutokseen. (69)
Epävirallinen seuranta on jo tuottanut todisteita siitä, että ihmisille ja eläimille on aiheutunut
vakavaa haittaa noin 100 asennetusta satelliitista, jotka ovat tarjonneet 2G- ja 3G-puhelinpalveluita
matalalta LEO-radalta vuodesta 1998. Vaikutuksia on vaikea perustella yksin satelliittien
aiheuttamilla maanpäällisillä, alhaisilla säteilyn tasoilla, mutta yhdessä muiden tieteenalojen
tuottaman tiedon, kuten atmosfäärifysiikan ja akupunktion kanssa, yhteys voi olla ymmärrettävissä.
(70,71,72,73) Mikäli vielä lisäämme kaksikymmentä tuhatta 5G-satelliittia, pilaamme edelleen
maailmanlaajuista sähköpiiriä (74,75) ja saatamme muuttaa Schumannin resonanssia (76), johon
nojautuen elämä Maassa on kehittynyt. Vaikutukset ovat maailmanlaajuisia ja ne voivat olla erittäin
vahingollisia.

5G on laadultaan ja määrältään eri kuin 4G
Sellainen ajatus, että kestäisimme kymmenen tai sata kertaa nykyistä suurempia säteilymääriä
millimetriaaltoina, perustuu ihmiskehon väärään mallintamiseen, jossa keho nähdään homogeenista
nestettä täynnä olevana kuorena. (77,78) Oletus, etteivät millimetriaallot läpäisisi ihoa, ei lainkaan
ota huomioon hermoja (79), verisuonia (80,81) ja muita sähköä johtavia rakenteita, jotka voivat
kuljettaa sähkömagneettisesti varautuneen aineksen syvemmälle kehoon. (82,83,84)

5

Toinen, mahdollisesti vakavampi virhe vaikutusten arvioinnissa on se, ettei huomioida, että
vaiheryhmäantennit eivät toimi kuten tavalliset antennit. Kun ihmisen keho altistuu tavanomaiselle
sähkömagneettiselle kentälle, se aiheuttaa kehossa liikkuvia sähkövarauksia ja sähkövirtoja. Tilanne
on toinen erityisen lyhyiden sähkömagneettisten pulssien kohdalla: liikkuvat sähkövaraukset
alkavat itsessään toimia pieninä antenneina, jotka säteilyllään välittävät sähkömagneettisen kentän
syvemmälle kehoon. Edellä mainittua ilmiötä sanotaan Brillouinin prekursoriksi. (85) Ne yleistyvät
merkittävästi silloin, kun aaltojen teho tai jakso (power or phase) muuttuu riittävän nopeasti. (86)
5G-teknologia todennäköisesti täyttää molemmat ehdot.
Lisäksi, pinnallinen läpäisevyys itsessään on erityisen vaarallista silmille ja kehon suurimmalle
elimelle, iholle, sekä hyvin pienille eliöille. Äskettäin julkaistut vertaisarvioidut tutkimukset
ennakoivat, että ihmiset saavat 5G-säteilystä lämmön aiheuttamia palovammoja kehoonsa (87).
Uusien vertaisarvioitujen tutkimusten mukaan 5G-säteily saa hyönteiset värähtelemään samalla
taajuudella (resonanssiabsorptio) (88), ja millimetriaalloilla niihin imeytyy jopa satakertaisesti
säteilyä verrattuna nykyisin käytettäviin aallonpituuksiin. Lentävien hyönteisten populaatiot ovat
vähentyneet 75-80 prosenttia vuodesta 1989 lähtien, myös luonnonsuojelualueilla (89). 5Gsäteilyllä voi olla katastrofaaliset vaikutukset hyönteisten populaatioihin maailmanlaajuisesti. Dr.
Om Gandhin tutkimus vuodelta 1986 varoitti, että millimetriaallot imeytyvät voimakkaasti silmän
sarveiskalvoon, ja tavallinen millimetrin paksuinen vaatetus lisää energian imeytymistä ihoon
tietynlaisella resonanssiefektillä. (90) Russell (2018) on julkaissut katsauksen millimetriaaltojen
tunnetuista vaikutuksista ihoon, silmiin (mukaan lukien kaihi), sydämen rytmiin,
immuunijärjestelmään ja DNA:han.
Lainsäätäjä on tarkoituksella jättänyt huomiotta tieteellisen näytön haitoista
Tähän mennessä 5G-teknologian kehittämiseen ovat osallistuneet vain alan teollisuus ja maiden
hallitukset. Mukaan ei ole otettu tunnettuja, sähkömagneettisten kenttien vaikutuksiin perehtyneitä
tiedemiehiä, jotka ovat tuhansissa, vertaisarvioiduissa tutkimuksissa dokumentoineet radiotaajuisten
sähkömagneettisten kenttien biologisista vaikutuksista ihmisiin, eläimiin, hyönteisiin ja kasveihin,
sekä huolestuttavista vaikutuksista terveyteen ja ympäristöön.
Syynä nykyisiin, puutteellisiin turvastandardeihin on se, että standardeista päättävillä tahoilla on
intressiristiriitoja “johtuen asiantuntijoiden yhteyksistä teleteollisuuteen ja sähköyhtiöihin, mikä on
haitaksi puolueettomuudelle. Puolueettoman elimen pitäisi päättää ionisoimattoman
sähkömagneettisen säteilyn raja-arvoista. (91) Professori emeritus Martin L. Pall esittää
kirjallisuuskatsauksessaan yksityiskohtaisesti kyseiset intressiristiriidat, ja listaa merkittävimmät,
nykyisten katsausten ulkopuolelle jätetyt tutkimukset. (92)
Hypoteesi lämpövaikutuksesta on vanhentunut – uudet turvallisuusstandardit ovat tarpeen
Nykyinen standardi perustuu vanhentuneeseen hypoteesiin lämpövaikutuksesta ainoana
sähkömagneettisten kenttien haittavaikutuksena. Markov ja Grigoriev ovatkin todenneet:
“Nykystandardit eivät ota huomioon sitä, että todellisuudessa ympäristön pilaa ionisoimaton
säteily”. (93) Tämän vetoomuksen ovat allekirjoittaneet monet niistä sadoista tiedemiehistä, jotka
ovat osoittaneet, että sähkömagneettiset kentät aiheuttavat erilaisia akuutteja ja kroonisia sairauksia
ja haittoja lämpövaikutuksesta riippumatta. (9)
Biologisia vaikutuksia ilmenee jopa lähellä nollaa olevilla säteilytasoilla. Vaikutuksia on todettu
jopa 0.02 pikowatilla (watin biljoonasosa) neliösenttimetriä kohden, tai peräti tätäkin alhaisemmilla
tasoilla. Esimerkkinä mainittakoon geneettisen rakenteen muutokset E. colissa (94) ja rotilla (95),
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vaikutukset ihmisen aivosähkökäyrään (EEG), (96), papukasvien kasvun voimistuminen (97) ja
ovulaation alkaminen kanoilla (98).
Suojautumisessa ei-termisiltä vaikutuksilta on otettava huomioon altistuksen kesto.
5G altistaa meitä samanaikaisesti ja jatkuvasti nykyistä useamman laatuisille radiotaajuisille
lähetyksille, vuorokauden ympäri. Uudet turvallisuusstandardit ovat tarpeen, ja niiden pitäisi
perustua kumulatiiviseen altistukseen sekä ottaa huomioon säteilytason lisäksi myös taajuus,
kaistanleveys, modulaatio, aaltomuoto, pulssin leveys sekä muut biologisesti vaikuttavat
ominaisuudet. Antennit pitää sijoittaa vain tietyille, yleisesti tiedossa oleville paikoille. Ihmisten
suojelemiseksi antennit pitää sijoittaa etäälle asuin- ja työpaikoista, eikä niitä pidä sijoittaa julkisille
kulkuväylille, kuten kävelyreiteille. Villieläinten suojelemiseksi antenneja ei pidä sijoittaa erämaaalueille eikä maapallon syrjäisille alueille. Kaiken elämän suojelemiseksi kaupallisten
viestintäsatelliittien määrää pitää rajoittaa, ja ne on kiellettävä Maata kiertävällä matalalla LEOradalla ja keskikorkealla MEO-radalla. Vaiheryhmäantennit pitää kieltää Maan päällä ja
avaruudessa.
Radiotaajuisella säteilyllä on välittömiä ja pitkäaikaisia vaikutuksia
Radiotaajuisella säteilyllä on sekä välittömiä että pitkäaikaisvaikutuksia. Pitkäaikaisvaikutuksia
ovat esimerkiksi syöpä ja sydänsairaudet. Välittömistä vaikutuksista esimerkkeinä ovat muutokset
sydämen rytmissä (99) ja muutokset aivotoiminnoissa (EEG)100. Joko välitön tai
pitkäaikaisvaikutus voi olla entisessä Neuvostoliitossa tunnettu syndrooma nimeltä
radioaaltosyndrooma (101), joka nykyään tunnetaan maailmanlaajuisesti nimellä sähköherkkyys tai
sähkömagneettinen yliherkkyys (102). Professori, tohtori Karl Hecht on julkaissut näiden
syndroomien tarkan historian. Hän on koonnut sen käymällä läpi yli 1500 venäläistä tieteellistä
julkaisua sekä yli 1000 omien saksalaispotilaidensa sairauskertomusta. Objektiivisia
tutkimuslöydöksiä ovat unihäiriöt, verenpaineen ja sydämen rytmin häiriöt, ruuansulatusongelmat,
hiusten lähtö, tinnitus sekä ihottumat. Subjektiivisia oireita ovat huimaus, pahoinvointi, päänsärky,
muistin ongelmat, keskittymisvaikeudet, väsymys, flunssan kaltaiset oireet ja rintakivut. (103)
EUROPAEM EMF ohjeissa 2016 todetaan, että sähköherkkyys kehittyy, kun ihmiset “altistuvat
päivittäisessä elämässään jatkuvasti” lisääntyville sähkömagneettisille kentille. Potilaiden tilan
kohentuminen edellyttää “sähkömagneettisille kentille altistumisen vähentämistä ja välttämistä”.
(104) Sähköherkkyyttä ei pitäisi enää käsittää sairaudeksi, vaan vammaksi, joka johtuu toksisesta
ympäristöstä. Tämä ympäristö vaikuttaa yhä suurempaan osaan maapallon väestöstä, nykyään
arviolta jo 100 miljoonaan ihmiseen maailmassa (105,106). Mikäli 5G otetaan käyttöön
maailmanlaajuisesti, se vaikuttaa ihan jokaiseen (107).
Kansainvälisessä tieteellisessä julkilausumassa (Bryssel, 2015) sähköherkkyydestä ja
monikemikaaliherkkyydestä todetaan, että “toimettomuus maksaa yhteiskunnalle eikä ole enää
vaihtoehto… Me yksimielisesti toteamme, että tämä on vakava uhka kansanterveydelle ...
vaadimme painokkaasti ryhtymistä merkittäviin varotoimiin, jotka asetetaan tärkeysjärjestykseen,
jotta tämä maailmanlaajuinen pandemia hoidetaan viipymättä”. (kursiivi lisätty). (108)
Hallitukset ympäri maailman ovat epäonnistumassa väestön turvallisuudesta ja
hyvinvoinnista huolehtimisessa
Euroopan unionilla, Yhdysvalloilla ja hallituksilla ympäri maailman on kiire ottaa 5G käyttöön ja
edistää ulkoavaruuden rajoittamatonta käyttöä. Kyseiset tahot etenevät varmistaakseen
”esteettömän” sääntelyn (109) ja samalla rajoittavat paikallisviranomaisia valvomasta

7

ympäristölakeja (110) taatakseen “nopean ja kustannustehokkaan 5G-teknologian käyttöönoton”,
poistavat ”turhia rasitteita”… kuten paikallisia suunnitteluohjeita [ja] sähkömagneettisten kenttien
säteilylle asetettuja erilaisia raja-arvoja, sekä säteilyarvojen selvitystapoja. (111)
Hallitukset ottavat myös käyttöön lakeja, jotta langattomat laitejärjestelmät sallittaisiin julkisilla
paikoilla. (112) Tähän asti langattomien laitejärjestelmien lähettimet ovat sijainneet
yksityisomisteisissa tiloissa, jonkin matkan päässä asunnoista ja liiketiloista. 5G-teknologia
kuitenkin edellyttää, että tukiasemia on alle 100 metrin välein, ja nyt niitä oltaisiin sijoittamassa
jalkakäytäville aivan asuntojen ja liiketilojen eteen sekä aivan jalankulkijoiden — myös äitien ja
vauvojen — päiden yläpuolelle.
Hallitukset myös jättävät huomiotta vaatimukset tiedottamisesta kansalaisille ja estävät julkisia
kuulemisia. Ja vaikka julkinen kuuleminen järjestettäisiinkin ja 100 ansioitunutta tutkijaa todistaisi
5G-teknologian käyttöönottoa vastaan, on laadittu lakeja, joiden mukaan paikallisviranomaisten on
laitonta ottaa tutkijoiden lausuntoja huomioon. Esimerkiksi Yhdysvaltojen laki estää sen, että
paikallisviranomainen voisi säännellä langatonta teknologiaa ”radiotaajuisen säteilyn
ympäristövaikutusten perusteella”. (113) Oikeusistuimet ovat kumonneet ohjauspäätöksiä
tukiaseman sijainnista vain, koska asianosaisten lausunnot liittyivät terveyteen. (114)
Vakuutusyhtiöt eivät myönnä vakuutuksia, jotka kattaisivat sähkömagneettisten kenttien
aiheuttamia haittoja (115, 116). On täysin epäselvää, mikä taho lain mukaan on vastuussa
omaisuusvahingoista tai vakavista 5G-teknologian tuottamista mahdollisista haitoista ihmisille,
tulipa altistus sitten maasta tai avaruudesta.
Toimia ulkoavaruudessa ei ohjaa yhdessä sovittu, kattava lainsäädäntö, ja siksi laillinen vastuu
näistä toimista on olematon, vaikka ne vaarantavat kokonaisten mannerten, ilmakehän ja merten
tulevaisuuden.
Kansainvälisiä sopimuksia rikotaan
Lapset ja heidän hyvinvoinnistaan huolehtiminen
Yhdistyneiden kansakuntien (YK) lasten oikeuksien julistuksessa todetaan, että sopimusvaltiot
“sitoutuvat takaamaan lapselle hänen hyvinvoinnilleen välttämättömän suojelun ja huolenpidon”
(artikla 3), “takaavat lapselle henkiinjäämisen ja kehittymisen edellytykset” (artikla 6) ja taistelevat
“tauteja... vastaan... ottaen huomioon ympäristön pilaantumisen vaarat ja riskit” (artikla 24(c)).
Nürnbergin säännöstö (1949) koskee kaikkia ihmisiin kohdistuvia lääketieteellisiä kokeita, ja näin
ollen myös 5G:n käyttöönottoa ja nykyistä suurempaa altistumista radiotaajuiselle säteilylle, koska
5G-teknologian turvallisuutta ei ole varmistettu ennen 5G:n markkinoille tuloa. “Koehenkilön
vapaaehtoinen suostumus on olennainen” (artikla 1). 5G:lle altistuminen ei ole vapaaehtoista.
“Mitään sellaista koetta ei saa suorittaa, josta voi seurata kuolema tai invalidisoiva vamma.” (artikla
5) Nyt “on syytä arvella”, että kokeesta “seuraa kuolema tai invalidisoiva vamma”, perustuen
löydöksiin yli 10 000 tieteellisessä tutkimuksessa ja satojen kansainvälisten organisaatioiden
näkemykseen. Kyseiset organisaatiot edustavat satojatuhansia jäseniä, jotka kärsivät
invalidisoivasta vammasta, koska he ovat joutuneet lähtemään kodeistaan nykyisten langattoman
televiestinnän lähettimien aiheuttamien oireiden vuoksi.
Tiedottamisvelvollisuus ja sähkömagneettiset kentät
Maailman televiestinnän standardointikonferenssi, Kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) osa,
totesi (2012) että “on tarpeen tiedottaa väestölle sähkömagneettisille kentille altistumisen
mahdollisista vaikutuksista” ja ehdotti jäsenvaltioille, että ne “ryhtyvät soveltuviin toimenpiteisiin
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ja näin varmistavat, että noudattavat asiaankuuluvia kansainvälisiä suosituksia suojellakseen
väestön terveyttä sähkömagneettisten kenttien haittavaikutuksilta”.
Euroopan ympäristöterveyden toimintasuunnitelman 2004-2010 (2008) väliarvion mukaan:
“Euroopan parlamentti… toteaa, että väestön sähkömagneettisille kentille altistumisen raja-arvot
ovat vanhentuneet, … eikä niissä selvästikään oteta huomioon tieto- ja viestintäteknologian
kehitystä, Euroopan ympäristökeskuksen antamia suosituksia eikä esimerkiksi Belgiassa, Italiassa ja
Itävallassa käyttöön otettuja tiukempia normeja, tai käsitellä haavoittuvassa asemassa olevia
ryhmiä, kuten raskaana olevia naisia, vastasyntyneitä ja lapsia.”
Päätöslauselma 1815 (Euroopan neuvosto, 2011): “On ryhdyttävä kaikkiin käytettävissä oleviin
toimenpiteisiin sähkömagneettisille kentille altistumisen vähentämiseksi, erityisesti
matkapuhelinten radiotaajuuksille altistumisen, sekä lasten ja nuorten altistumisen vähentämiseksi.”
Ympäristö
Yhdistyneiden kansakuntien konferenssi koskien ihmisen elinympäristöä, Tukholman julistus
(1972): “Toksisten aineiden päästöt... sellaisina määrinä tai pitoisuuksina, että ne ylittävät
ympäristön kyvyn tehdä niistä vaarattomia, täytyy lopettaa ja varmistaa se, että ekosysteemeille ei
aiheuteta vakavaa tai pysyvää vahinkoa” (periaate 6).
Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous, Luonnon peruskirja (1982): “On vältettävä sellaisia
toimia, jotka todennäköisesti aiheuttavat luonnolle pysyvää vahinkoa... Mikäli toimien mahdollisia
haittavaikutuksia ei täysin tunneta, niihin ei pidä ryhtyä.” (periaate 11)
Yhdistyneiden kansakuntien konferenssi ympäristöstä ja kehityksestä, Rion julistus (1992):
“Valtioilla on… velvollisuus varmistua siitä, että niiden lainkäyttövallan tai hallinnon alaiset toimet
eivät aiheuta ympäristövahinkoja muissa valtioissa tai alueilla, jotka eivät kuulu niiden kansalliseen
lainkäyttövaltaan.” (periaate 2)
Yhdistyneiden kansakuntien huippukokous kestävästä kehityksestä (2002): “On välitön tarve…
kehittää tehokkaampia kansallisia ja alueellisia toimintatapoja ihmisen terveyttä vaarantavia
ympäristötekijöitä vastaan.” (pykälä 54(k))
Afrikan sopimus luonnon ja luonnonvarojen suojelemiseksi (2017): “Osapuolet... ryhtyvät kaikkiin
soveltuviin toimiin, jotta voidaan ehkäistä ennalta, vähentää tai lopettaa merkittävä osa
vahingollisista ympäristövaikutuksista, erityisesti mitä tulee radioaktiivisiin, myrkyllisiin ja muihin
vaarallisiin aineisiin ja jätteisiin.” (artikla 13)
Terveys ja ihmisoikeudet
Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus: “Kullakin yksilöllä on oikeus elämään, vapauteen ja
henkilökohtaiseen turvallisuuteen.” (artikla 3)
Yhdistyneiden kansakuntien maailmanlaajuisen naisten, lasten ja nuorten terveysstrategian (20162030) tavoitteita ovat ”muutos” laajentamalla mahdollistavia ympäristöjä, ”eloonjääminen”
vähentämällä äitiys- ja vastasyntyneiden kuolleisuutta ja ”menestyminen” huolehtimalla terveydestä
ja hyvinvoinnista sekä vähentämällä saasteisiin liittyviä kuolemia ja sairauksia.
Avaruus
Avaruuden yleissopimus (1967) edellyttää, että ulkoavaruutta käytetään siten, että vältytään sen
vahingolliselta saastumiselta sekä myös maan ympäristön haitallisilta muutoksilta (artikla IX).
Yhdistyneiden kansakuntien suositus pitkäaikaisesti kestävästä avaruustoiminnasta (2018):
Valtioiden ja kansainvälisten, hallitusten välisten järjestöjen, pitää esittää ratkaisu… niihin ihmisiin,
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omaisuuteen, väestön terveyteen ja ympäristöön kohdistuviin vaaroihin, jotka liittyvät
avaruusesineiden lähettämiseen, operoimiseen kiertoradalla ja palauttamiseen tai palautumiseen
Maahan (suosituksen kohta 2.2(c)).
Maailman hallitukset heittävät noppaa Maan elämällä
Albert Einstein tunnetusti totesi: “Jumala ei heitä noppaa.” (117) Silti maailman hallitukset heittävät
uhkarohkeasti noppaa maapallon elämällä, kun ne aikovat aloittaa 5G-lähetykset Maassa ja
avaruudesta käsin millimetriaaltoteknologialla, josta ei ole tarvittavaa kokemusta ja jota aiemmin
hyödynnettiin aseena sotatoimissa ja väkijoukkojen hallinnassa (118).
Ei ole eettisesti hyväksyttävissä, että kieltäytyy hyväksymästä ja soveltamasta relevanttia ja validia
tieteellistä tietoa. Nykytutkimus osoittaa, että 5G ̶ erityisesti avaruuteen sijoitettu 5G ̶ rikkoo
lukuisissa kansainvälisissä sopimuksissa kunnioitettuja periaatteita.
Vetoamme YK:hon, Maailman terveysjärjestö WHO:hon, EU:hun ja Euroopan neuvostoon
sekä kaikkien kansakuntien hallituksiin
(a) että ne ryhtyvät välittömiin toimiin keskeyttääkseen 5G-teknologian käyttöönoton Maassa ja
avaruudessa, ja näin suojelevat ihmiskuntaa, erityisesti sikiöitä, vauvoja, lapsia, nuoria ja raskaana
olevia naisia, sekä ympäristöä;
(b) että ne noudattavat Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksien sopimusta sekä Euroopan
neuvoston päätöslauselmaa 1815, ja tiedottavat kansalaisille — myös opettajille ja lääkäreille —
radiotaajuisen säteilyn (lapsille ja aikuisille) aiheuttamista terveyshaitoista, sekä kertovat, miksi
pitää ja miten voi välttää langatonta viestintää ja tukiasemia erityisesti päiväkodeissa, kouluissa,
sairaaloissa, kotona ja työpaikoilla tai näiden läheisyydessä;
(c) että ne suosivat ja rakentavat langallisia teleyhteyksiä langattomien sijaan;
(d) että ne estävät langattoman ja televiestintäteollisuuden lobbausorganisaatioita, näiden
taivutellessa viranomaisia tekemään päätöksiä, joista seuraa nykyistä enemmän radiotaajuista
säteilyä, mukaan lukien 5G-teknologia maan päällä ja avaruudessa;
(e) että ne nimittävät välittömästi — ilman teollisuuden vaikutusta — kansainvälisiä tutkijaryhmiä,
jotka koostuvat aidosti puolueettomista sähkömagneettisiin kenttiin ja terveyteen perehtyneistä
tutkijoista, joilla ei ole eturistiriitoja (119). Näiden tutkijaryhmien tehtävänä olisi luoda
radiotaajuiselle säteilylle uudet, kansainväliset turvallisuusstandardit, jotka eivät perustu vain
säteilytehoon, vaan ottavat huomioon kumulatiivisen altistuksen ja suojelevat kaikilta terveys- ja
ympäristövaikutuksilta, ei vain lämpövaikutuksilta, eikä vain ihmisiin kohdistuvista vaikutuksista;
(f) että ne nimittävät välittömästi — ilman teollisuuden vaikutusta — kansainvälisiä tutkijaryhmiä,
jotka koostuvat sähkömagneettiseen säteilyyn, terveyteen, biologiaan ja ilmakehän fysiikkaan
erikoistuneista tutkijoista. Näiden tutkijaryhmien tehtävänä olisi kehittää kattava sääntelykehys sen
varmistamiseksi, että ulkoavaruuden eri käyttötarkoitukset ovat turvallisia ihmisille ja ympäristölle.
Säännöstössä tulisi huomioida radiotaajuinen säteily, avaruusrakettien pakokaasut, niiden
nokipäästöt ja avaruusromu, sekä näiden vaikutukset otsoniin (120), ilmaston lämpenemiseen (121),
ilmakehään ja elämän säilymiseen Maassa. Maanpäällisen ja avaruuteen sijoitetun teknologian pitää
olla ekologisesti kestävää (122) ottaen huomioon aikuiset, lapset, eläimet ja kasvit.
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Odotamme vastaustanne viimeistään 1.12.2018 mennessä.
Lähettäkää vastauksenne aloitteen tekijälle. Vastauksestanne pitäisi käydä ilmi yksityiskohtaisesti
ne toimenpiteet, joihin aiotte ryhtyä suojellaksenne maailman väestöä radiotaajuiselta säteilyltä,
erityisesti 5G-säteilyltä. Ohessa täydellinen lista vetoomuksen allekirjoittaneista ympäri maailman.
Tämä vetoomus ja vastauksenne tulevat julkisesti saataville.
Kohteliaimmin,
Arthur Firstenberg, aloitteen tekijä, info@5gSpaceAppeal.org
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