
 
 

Do ONZ, WHO, UE, Rady Europy oraz rządow wszystkich państw, 
 

My niżej podpisani naukowcy, lekarze, organizacje prośrodowiskowe i obywatele z (__) krajów, 
apelujemy o bezzwłoczne wstrzymanie wdrażania bezprzewodowej sieci 5G (piątej generacji), 
łącznie z 5G z satelitów w przestrzeni kosmicznej. 5G zwiększy ogromnie ilość promieniowania 
radiofalowego (RF), nakładając się na już istniejące sieci telekomunikacyjne 2G, 3G i 4G. 
Dowiedziono, że promieniowanie RF jest szkodliwe dla ludzi i środowiska. Wdrażanie technologii 
5G to eksperyment na ludzkości i środowisku naturalnym, a więc przestępstwo w świetle prawa 
międzynarodowego. 
 

Streszczenie 
 

Firmy telekomunikacyjne na całym świecie, przy wsparciu rządów krajowych, są gotowe do 
wprowadzenia sieci bezprzewodowej piątej generacji (5G) w ciągu najbliższych dwóch lat. 
Powszechnie uważa się, że spowoduje ona bezprecedensową zmianę w życiu ludzi na całym 
świecie. Będziemy mieć „inteligentne” domy, „inteligentne” firmy, „inteligentne” autostrady, 
„inteligentne” miasta i autonomiczne samochody bez kierowcy. Dosłownie wszystko, co kupimy i 
co będziemy posiadać, poczynając od lodówki i pralki po karton mleka, szczotkę do włosów czy 
pieluchy dla dziecka, będzie wyposażone w antenę i mikroczipy, i będzie bezprzewodowo 
połączone z Internetem. Każdy człowiek na świecie będzie miał natychmiastowy dostęp do 
superszybkiej, szerokopasmowej, bezprzewodowej komunikacji z dowolnego punktu na Ziemi, 
nawet znajdując się w środku tropikalnego lasu, na środku oceanu czy na Antarktydzie. 
 

Natomiast mało znanym faktem jest to, że 5G spowoduje również zmianę w środowisku 
naturalnym na całej planecie na skalę, jakiej świat dotąd nie widział. Planuje się rozmieścić 
nadajniki radiofal tak gęsto, że większości z nas trudno to sobie wyobrazić. Oprócz milionów 
nowych stacji bazowych 5G na Ziemi i 20.000 nowych satelitów na orbicie, ocenia się, że do 2020 
roku 200 milardów przedmiotów będzie nieustannie emitowało mikrofale w ramach Internetu 
Rzeczy (Internet of Things), a kilka lat później będzie ich już bilion. Komercyjną wersję technologii 
5G o niższych częstotliwościach i mniejszej prędkości wprowadzono w Katarze, Finlandii i Estonii w 
połowie 2018 roku. Wdrażanie 5G opartej na ekstremalnie wysokich częstotliwościach (fale 
milimetrowe) ma się rozpocząć pod koniec 2018 r. 
 

Choć powszechnie się temu zaprzecza, istnieje przytłaczająca ilość dowodów na 
szkodliwość radiofal (RF) dla żywych organizmów. Zgromadzone dotąd dowody kliniczne, że 
powodują one dolegliwości i choroby u ludzi, doświadczalne dowody uszkodzenia DNA, komórek i 
układów narządów u szerokiej gamy roślin i zwierząt oraz dowody epidemiologiczne na to, że 
jedne z najpoważniejszych chorób cywilizacyjnych – rak, choroby serca i cukrzyca - są w dużej 
mierze spowodowane przez zanieszczenie elektromagnetyczne środowiska składają się na bazę 
naukową zawierajacą ponad 10.000 recenzowanych publikacji. 

https://www.5gspaceappeal.org
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Jeśli plany przemysłu telekomunikacyjnego odnośnie 5G zostaną wprowadzone w życie, 
żaden człowiek, zwierzę, ptak, owad czy roślina na Ziemi nie będzie w stanie uniknąć 
promieniowania przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, na poziomie radiacji RF dziesiątki, a 
nawet setki razy wyższej niż obecnie, bez możliwości ucieczki i znalezienia schronienia 
gdziekolwiek na Ziemi. Zrealizowanie tych planów doprowadzi do poważnych, nieodwracalnych 
skutków u ludzi i trwałego uszkodzenia wszystkich ekosystemów na planecie.  
  

Należy przedsięwziąć natychmiastowe kroki w celu ochrony ludzkości i środowiska, zgodnie 
z imperatywami etycznymi i porozumieniami międzynarodowymi. 

 
(Note: References are provided as hyperlinks and endnotes.) 

 

5G spowoduje bezprecedensowy wzrost nieuchronnej, niedobrowolnej 
ekspozycji wszystkich na promieniowanie radiofalowe 

 

Naziemne 5G 
 

By móc przesyłać ogromne ilości danych – warunek niezbędny dla działania Internetu 
Przedmiotów (Internet of Things - IoT) - technologia 5G, gdy już zostanie całkowicie wdrożona, 
będzie używała fal milimetrowych, które słabo przenikają przez materiały stałe. Dlatego każdy 
operator będzie musiał postawić stacje bazowe co 100 metrow1 w każdym mieście na świecie. W 
przeciwieństwie do wcześniejszych generacji technologii bezprzewodowej, w których pojedyncza 
antena zapewnia zasięg na szerokim obszarze, stacje bazowe i urządzenia 5G bedą wyposażone w 
wiele anten działających w tzw. układzie fazowanym (ang. “phased arrays”) 2,3, pozwalającym na 
formowanie skupionych, sterowalnych wiązek energii, na podobieństwo laseru, i umożliwiających 
nadajnikowi i odbiornikowi śledzenie siebie nawzajem. 
 

Telefon komórkowy w technologii 5G będzie posiadał tuziny maleńkich anten, 
współdzialających w celu wyśledzenia i wycelowania wąskiej, skupionej wiązki w najblizszą antenę. 
Federalna Komisja ds. Łączności w Stanach Zjednoczonych (Federal Communications Commission 
– FCC) przyjęła zasady4 pozwalające na to, aby rzeczywista moc tych wiązek energii mogła wynosić 
aż 20 watt, dziesięć razy więcej niż poziom dozwolony w obecnie istniejących telefonach. 
 

Każda stacja bazo 30.000 wat wa 5G będzie miała setki lub tysiące anten wysyłających 
jednocześnie wiele podobnych do laseru wiązek energii w kierunku wszystkich telefonów 
komórkowych i innych urządzen użytkownika końcowego w obsługiwanej strefie. Technologia tą 
nosi nazwę MIMO (multiple input multiple output). Zasady przyjęte przez FCC pozwalają na to, aby 
rzeczywista moc wypromieniowywana przez stację bazową 5G miała aż 30.000 wat2 na każde 100 
MHz spektrum[2], co odpowiada 300.000 watów na każde GHz spectrum – dziesiątki, a nawet 
setki razy więcej niż poziom dozwolony w obecnych stacjach bazowych. 
 

5G w przestrzeni kosmicznej 
 

Co najmniej pięć firm5 zamierza dostarczać 5G z przestrzeni kosmicznej z 20.000 satelitów 
umieszczonych na niskich i średnich orbitach ziemskich, które jak płaszczem pokryją Ziemię 
silnymi, skupionymi, sterowalnymi wiązkami energii. Każdy satelita będzie emitował fale 

https://www.rcrwireless.com/20161020/network-infrastructure/att-outlines-5g-network-architecture-tag4
https://ieeexplore.ieee.org/document/7942144/
https://ieeexplore.ieee.org/document/7942144/
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/47/30.202
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/47/30.202
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/47/30.202
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/47/30.202
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milimetrowe o rzeczywistej wypromieniowanej mocy do 5 milionow wat 6  z tysięcy anten 
połączonych w układ fazowany. Energia docierająca do Ziemi będzie co prawda mniejsza niż z 
anten naziemnych, ale za to będzie napromieniowywać obszary planety, do których nie dotrze 
sygnał z innych nadajników i zsumuje się z transmisjami naziemnymi z miliardów urządzeń 
podłączonych do sieci w ramach Internetu Przedmiotów. Co jeszcze ważniejsze, satelity te bedą 
umieszczone w magnetosferze Ziemi, co znacząco wpłynie na właściwości elektryczne atmosfery. 
Alteracja środowiska elektromagnetycznego Ziemi może być jeszcze większym zagrożeniem dla 
życia na planecie niż promieniowanie z anten naziemnych (zob. niżej). 
              

Szkodliwy wpływ radiofal jest już dawno udowodniony 
 

Jeszcze zanim zaplanowano wprowadzenie technologii 5G naukowcy z wielu krajów 
wielokrotnie apelowali o powstrzymanie ekspansji technologii bezprzewodowej i o moratorium na 
stawianie nowych stacji bazowych w dziesiatkach petycji i apeli7, m.in. w Apelu Freiburskim 
podpisanym przez 3.000 lekarzy.8  
 

W 2015 roku 215 naukowców z 41 krajów poinformowało Organizację Narodów 
Zjednoczonych (ONZ) i Światową Organizacje Zdrowia (WHO)9 o swoim zaniepokojeniu obecną 
sytuacją. Stwierdzili oni, że „wiele najnowszych publikacji naukowych wykazało, iż pola 
elektromagnetyczne (ang. electromagnetic fields – EMF) wpływają na żywe organizmy przy 
poziomie promieniowania dużo poniżej wytycznych międzynarodowych i krajowych”. Ponad 
10.000 recenzowanych badań naukowych dowodzi, że promieniowanie radiofalowe (RF) jest 
szkodliwe dla ludzkiego zdrowia.10,11 Zaobserwowano następujące skutki: 

• Zaburzenia rytmu serca12  
• Zmiany w ekspresji genów13  
• Zmiany w metabolizmie14  
• Zmiany w rozwoju komórek 

macierzystych15  
• Nowotwory16  
• Choroby sercowo-naczyniowe17  
• Zaburzenia funkcji poznawczych18  
• Uszkodzenia DNA19  

• Negatywny wpływ na ogólne 
samopoczucie20  

• Wzrost liczby wolnych rodników21  
• Problemy w nauce i zaburzenia 

pamięci22  
• Pogorszenie jakości i ruchliwości 

plemników23  
• Poronienia24   
• Uszkodzenia neurologiczne25    
• Otyłość i cukrzyca26  
• Stres oksydacyjny27 

 
Skutki zaobserwowane u dzieci to m.in. autyzm,28 deficyt uwagi, zespół nadpobudliwości 

psychoruchowej (ADHD)29,30 i astma.31 
 

Promieniowanie to ma negatywny wpływ nie tylko na zdrowie ludzi – istnieją również 
liczne dowody na szkodliwość u wielu gatunków roślin, dziko żyjącyh zwierząt32,33 i zwierząt 
laboratoryjnych, dotyczą one m.in.:  
 

• Mrówek34    
• Ptaków35,36   
• Lasów37  

• Żab38   
• Muszki owocowej39 
• Pszczoły miodnej40   

http://licensing.fcc.gov/myibfs/download.do?attachment_key=1200245
http://www.cellphonetaskforce.org/governments-and-organizations-that-ban-or-warn-against-wireless-technology/
http://freiburger-appell-2012.info/en/home.php?lang=EN
https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal
http://bemri.org/publications/biological-effects-of-non-ionizing-radiation/78-grigoriev-bioeffects07/file.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221475001730063X/pdfft?md5=0af5af76124b1f89f6d23c90c5c7764f&pid=1-s2.0-S221475001730063X-main.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3184892/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5509895/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5509895/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19513546
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2047487317734898
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25749756
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15368378.2017.1350584
http://milieugezondheid.be/dossiers/gsm/TNO_rapport_Nederland_sept_2003.pdf
http://milieugezondheid.be/dossiers/gsm/TNO_rapport_Nederland_sept_2003.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749116309526?via%3Dihub
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2666459/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2666459/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27601711
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27601711
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20568468
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1241519/pdf/ehp0111-000881.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23781992
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/15368378.2015.1043557
http://www.bioinitiative.org/report/wp-content/uploads/pdfs/sec20_2012_Findings_in_Autism.pdf
http://www.wifiinschools.com/uploads/3/0/4/2/3042232/divan_08_prenatal_postnatal_cell_phone_use.pdf
http://www.wifiinschools.com/uploads/3/0/4/2/3042232/divan_08_prenatal_postnatal_cell_phone_use.pdf
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/1107612
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19264463
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23977878
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Mt-Nardi-Wildlife-Report-to-UNESCO-FINAL.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27552133
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20560769
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23915130
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3052591/
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• Owadów41    
• Ssaków42     
• Myszy43,44     

• Roślin45     
• Szczurów46    
• Drzew47 

 
Zaobserwowano również negatywne skutki mikrobiologiczne48. 

 

W 2011 r. istniejąca przy WHO Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) 
zaklasyfikowała radiofale o częstotliwości 30 kHz - 300 GHz jako możliwy czynnik rakotwórczy dla 
ludzi (Grupa 2B).49 Jednakże najnowsze badania, zwłaszcza dotyczące ryzyka nowotworów mózgu 
w związku z używaniem telefonu komórkowego, wskazują, że promieniowanie radiofalowe jest 
czynnikiem o dowiedzionym dzialaniu rakotwórczym dla ludzi50 i powinno być zaklasyfikowane 
jako „czynnik rakotwórczy Grupy 1”, na równi z dymem papierosowym i azbestem. 
 

Większość używanych obecnie sygnałów komunikacji bezprzewodowej ma modulację 
impulsową. Zaburzenia w żywych organizmach powoduje zarówno fala nośna o wysokiej 
częstotliwości, jak i impulsy niskiej częstotliwości.51 

 

Należy zabronić rozmieszczenia na orbicie satelitów 5G 
 

 Ziemia, jonosfera i niższe warstwy atmosfery tworzą globalny układ elektryczny52, w 
którym żyjemy. Istnieje dobrze ugruntowana wiedza o tym, że naturalne środowisko 
elektromagnetyczne Ziemi reguluje rytmy biologiczne u ludzi, 53 , 54  ptaków, 55  chomików, 56  i 
pająków57,58 i że zdrowie wszystkich organizmów zależy od stabilności tego środowiska, w tym 
również od właściwosci elektrycznych atmosfery. 59,60,61,62 W swej przełomowej publikacji Cherry63 
objaśnił znaczenie rezonansu Schumanna64 oraz dlaczego zakłócenia w jonosferze mogą wpływać 
na ciśnienie krwi, produkcję melatoniny i powodować „raka, choroby neurologiczne, choroby 
serca i narządów rozrodczych oraz śmierć”. 
 

Te składowe naszego środowiska elektromagnetycznego zostały już zmienione przez 
promieniowanie z sieci elektrycznej. Harmoniczne prądu z sieci elektrycznej65  docierają do 
jonosfery i magnetosfery, gdzie następuje ich zwielokrotnienie na skutek interakcji fal i 
cząstek.66,67. W 1985 r. Dr. Robert O. Becker ostrzegał, że harmoniczne prądu z sieci elektrycznej 
już zmieniły strukturę magnetosfery i że dalsze rozprzestrzenianie się tego efektu „zagraża życiu na 
Ziemi”. 68  [68] Umieszczenie bezpośrednio w jonosferze i magnetosferze dziesiątek tysięcy 
satelitów emitujących modulowane sygnały o mocy milionów wat i na milionach częstotliwości, 
może spowodować zmiany w naszym środowisku elektromagnetycznym w stopniu 
przekraczającym naszą zdolność adaptacji.69 
 

 Nieformalny monitoring już dostarczył dowodów wskazujących na poważne skutki u ludzi i 
zwierząt spowodowane przez ok. 100 satelitów na niższej orbicie obsługujących telefonię 
komorkową 2G i 3G od 1998 r. Zaobserwowane efekty nie dają się wytłumaczyć biorąc pod uwagę 
tylko niski poziom promieniowania na Ziemi. Należy uwzględnić wiedzę pochodzącą z innych 
istotnych dziedzin naukowych, m.in. z zakresu fizyki atmosfery i akupunktury. 70 , 71 , 72 , 73 
Umieszczenie na orbicie kolejnych 20.000 satelitów 5G zwiększy zanieczyszczenie globalnego 
ukladu elektrycznego74,75 i może spowodować  zmiany w rezonansie Schumanna,76 do którego 

https://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/download/520/495
https://link.springer.com/article/10.1007/s10669-009-9248-y
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9261543
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0048969795049223
https://link.springer.com/article/10.1007/s10669-011-9307-z
http://downloads.hindawi.com/journals/ijfr/2010/836278.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28203122
http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf
http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5376454/
https://www.vitatec.com/docs/referenz-umgebungsstrahlung/wever-1973.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09291017109359276
https://www.salzburg.gv.at/gesundheit_/Documents/cherry_schumann_resonances.pdf
https://www.salzburg.gv.at/gesundheit_/Documents/cherry_schumann_resonances.pdf
http://www.jstor.org/stable/1746610?seq=1
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0021916985900893
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0021916985900893
http://www.cellphonetaskforce.org/planetary-emergency/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169809508001804
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169809508001804
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0021916982901246
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życie na Ziemi dostosowało się w drodze ewolucji. Zmiany te bedą dotyczyć wszystkich form życia i 
mogą wyrządzić bardzo głębokie szkody. 
 

5G różni się jakościowo i ilościowo od 4G 
 

 Przekonanie, że możemy znieść dziesiątki czy setki razy wiecej promieniowania 
generowanego przez fale milimetrowe opiera się na błędnym modelowaniu ludzkiego ciała jako 
powłoki wypełnionej jednolitym płynem.77,78 Założenie, że fale milimetrowe nie penetrują głębiej 
niż poziom skóry nie uwzględnia nerwów, 79  naczyń krwionośnych 80 , 81  i innych elektrycznie 
przewodzących struktur, które mogą spowodować, że indukowany przez promieniowanie prąd 
będzie przenikał w głąb ciała. 82,83,84 Innym, potencjalnie nawet poważniejszym błędem jest 
zakładanie, że fazowany układ antenowy (phased array) to zwykłe anteny. Kiedy zwykłe pole 
elektromagnetyczne dostaje się do ludzkiego ciała, powoduje przemieszczanie się ładunków 
elektrycznych i sprawia, że zaczyna płynąć prąd. Ale kiedy do ciała dostają się ekstremalnie krótkie 
impulsy elektromagnetyczne, dzieje się coś jeszcze: przemieszczające się ładunki elektryczne same 
przekształcają się w maleńkie anteny, które odbijają dalej pole elektromagnetyczne posyłając je w 
gląb ciała.Te odbijane fale noszą nazwę prekursorów Brillouina.85 Stają się one znaczące wówczas, 
gdy moc lub faza fal zmienia się dostatecznie szybko.86 Technologia 5G prawdopodobnie spełni 
oba warunki. 
 

Dodatkowo, płytka penetracja fal milimetrowych sama w sobie stwarza szczególne 
niebezpieczeństwo dla oczu i dla największego organu naszego ciała, czyli skóry, jak również dla 
bardzo małych stworzeń. Z niedawno opublikowanych recenzowanych badań naukowych wynika, 
że promieniowanie 5G może powodować oparzenia skóry 87 u ludzi i  zjawisko absorpcji 
rezonansowej u owadów,88 które pochłaniają nawet do 100 razy więcej promieniowania z fal 
milimetrowych niż ze stosowanych obecnie radiofal. Ponieważ od 1989 r. populacja owadów 
latających zmniejszyła się o 75-80% nawet na terenach chronionych89, promieniowanie 5G może 
mieć katastrofalny wpływ na owadzie populacje na całym świecie. Om Gandhi w badaniu z 1986 r. 
ostrzegał, że fale milimetrowe są silnie pochłaniane przez rogówkę oka i że zwykłe ubrania, mające 
grubość kilku milimetrów, zwiekszają wchłanianie energii przez skórę na zasadzie rezonansu.90  
Russell (2018) dokonał przeglądu znanych skutków oddziaływania fal milimetrowych na skórę, 
oczy (również na rozwój zaćmy), akcję serca, układ odpornościowy i DNA.91 
 

Ustawodawcy celowo pomineli naukowe dowody szkodliwości 
promieniowania elektromagnetycznego 

 

Udziałowcami w rozwoju technologii 5G byli jak dotąd przemysł i rządy krajowe, podczas 
gdy zostali z niego wykluczeni naukowcy o międzynarodowej renomie w dziedzinie badań nad 
promieniowaniem elektromagnetycznym, którzy w tysiącach recenzowanych publikacji 
naukowych udokumentowali biologiczne efekty tego promieniowania u ludzi, zwierząt, owadów i 
roślin oraz alarmujące skutki zdrowotne i środowiskowe. U źródła obowiazujących obecnie 
nieadekwatnych przepisów bezpieczeństwa leży konflikt interesów instytucji ustalających normy, 
„spowodowany tym, że ich powiązania z firmami telekomunikacyjnymi i elektrycznymi podważają 
ich bezstronność, która jest niezbędna przy ustalaniu norm bezpieczeństwa w zakresie ochrony 
ludności przed szkodliwymi skutkami promieniowania niejonizującego”.92 W swym przeglądzie 

https://www.law.cornell.edu/cfr/text/47/30.202
http://www.qtc.jp/3GPP/Specs/25914-b20.pdf
http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a282990.pdf
https://ieeexplore.ieee.org/document/7481123/
file:///D:/Documents/thermal%20skin%20burns
https://www.nature.com/articles/s41598-018-22271-3.pdf
https://www.nature.com/articles/s41598-018-22271-3.pdf
file:///D:/Documents/populations%20of%20flying%20insects%20have%20declined%20by%2075-80%20per%20cent
file:///D:/Documents/populations%20of%20flying%20insects%20have%20declined%20by%2075-80%20per%20cent
https://www.radiationresearch.org/wp-content/uploads/2018/05/GandhiRiazi_-MM-Waves_MTT-341986.pdf
https://zero5g.com/wp-content/uploads/2018/07/5-G-wireless-telecommunications-expansion-Public-health-and-environmental-implications-Cindy-L.-russell.pdf
https://www.spandidos-publications.com/ijo/51/2/405
https://europaem.eu/attachments/article/130/2018-04_EU-EMF2018-5US.pdf
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literatury naukowej93 Professor Emeritus Martin L. Pall opisuje szczegółowo wszystkie rodzaje 
konfliktu interesów i podaje listę ważnych badań naukowych, które zostały pominięte. 
 

Hipoteza efektu termicznego jest przestarzała—potrzebujemy 
nowych norm bezpieczeństwa 

 

Obecne normy bezpieczeństwa oparte są na przestarzałej hipotezie, że jedynym 
szkodliwym efektem, jakie mogą wywołać pola elektromagnetyczne, jest podgrzanie tkanki. Jak 
stwierdzili Markov i Grigoriev, “Obecne standardy nie biorą pod uwagę rzeczywistego 
zanieczyszczenia środowiska promieniowaniem niejonizującym”. 94 Setki naukowców, wśród 
których są sygnatariusze tego apelu, dowiodło, że promieniowanie na poziomie dużo niższym od 
norm międzynarodowych, nie powodujące podgrzania tkanki (tzw. „efekt pozatermiczny”) 
wywołuje wiele różnych ostrych i przewlekłych chorób.9 Biologiczne skutki zaobserwowano już 
przy niemalże zerowej radiacji. Przy 0,02 pikowata (pikowat to jedna bilionowa wata: 10-12) lub 
poniżej zauważono zmiany w strukturze genetycznej u E. coli95 i u szczurów, 96 zmienione EEG u 
ludzi,97 pobudzenie wzrostu u roślin fasolowatych98 oraz pobudzenie owulacji u kur.99 

 
By chronić ludność przed oddziaływaniem nietermicznym, należy uwzględnić czas 

ekspozycji na promieniowanie. 5G spowoduje, że każdy z nas będzie wystawiony na dużo więcej 
jednoczesnych i ciągłych transmisji przy użyciu tego promieniowania dzień i noc, bez przerwy. 
Potrzebne są nowe normy bezpieczeństwa, oparte na skumulowanej ekspozycji i nie tylko na 
kryterium mocy, lecz również na częstotliwości, szerokości pasma, modulacji, kształcie fali, 
szerokości impulsu i innych istotnych z punktu widzenia biologii właściwości. Anteny powinny być 
stawiane jedynie w ściśle określonych i jasno oznaczonych miejscach. By chronić ludność, anteny 
powinny być umieszczane z dala od domów i biur oraz z dala od przestrzeni publicznej 
użytkowanej przez ludzi. Aby chronić przyrodę, należy zabronić ich stawiania na dzikich obszarach i 
znacznie zmniejszyć ich liczbę w odległych rejonach Ziemi. Aby chronić wszystkie formy życia na 
Ziemi, liczbę satelitów komercyjnych należy ograniczyć i zabronić ich umieszczania na niskich i 
średnich orbitach ziemskich. Należy zabronić stosowania fazowanych układów antenowych 
(phased array) na Ziemi i w przestrzeni kosmicznej.      

 

Promieniowanie radiofalowe wywołuje stany ostre i przewlekłe 
 

Promieniowanie radiofalowe wywołuje zarówno stany ostre jak i przewlekłe. 
Przykładowym efektem długoterminowym jest rak i choroby serca. Zaburzenia rytmu serca100 i 
zmiany w funkcji mózgu (EEG)101 to przykłady efektów natychmiastowych. Zespół objawów 
określony w dawnym Związku Radzieckim mianem choroby mikrofalowej102, a obecnie nazywany 
na całym świecie nadwrażliwością elektromagnetyczną (electrohypersensitivity - EHS)103 może być 
dolegliwością ostrą lub przewlekłą. Szczegółową historię tego zespołu chorobowego opublikował 
Profesor Dr. Karl Hecht, opierając się na przeglądzie ponad 1.500 rosyjskich publikacji naukowych i 
na historii klinicznej ponad 1.000 swoich własnych pacjentów w Niemczech. Obiektywnie 
stwierdzone objawy obejmują zaburzenia snu, nieprawidłowe ciśnienie krwi, zaburzenia rytmu 
serca, dolegliwości trawienne, wypadanie włosów, szumy lub dzwonienie w uszach i wysypki 
skórne. Subiektywne objawy to zawroty głowy, mdłości, bóle głowy, trudności w koncentracji, 
zmęczenie, objawy grypopodobne i bóle w klatce piersiowej.104 

https://europaem.eu/attachments/article/130/2018-04_EU-EMF2018-5US.pdf
http://www.avaate.org/IMG/pdf/Wi-fi_Technology_-_An_Uncontrolled_Global_Experiment_on_the_Health_of_Mankind_-_Marko_Markov_Yuri_G._Grigoriev.pdf
http://www.avaate.org/IMG/pdf/Wi-fi_Technology_-_An_Uncontrolled_Global_Experiment_on_the_Health_of_Mankind_-_Marko_Markov_Yuri_G._Grigoriev.pdf
http://www.bioinitiative.org/rf-color-charts/
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/15368379409030698
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15368370500381844
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/751078
https://link.springer.com/article/10.1007/BF00319492
http://www.nrcresearchpress.com/doi/pdf/10.4141/cjas70-087
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0024320568900684
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8821374
http://www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2010/10/Russian_Biological_Effects_of_Radiofrequency_Electromagnetic_Fields.pdf
https://www.jrseco.com/wp-content/uploads/Belpomme-Environmental-health-2015.pdf
http://kompetenzinitiative.net/KIT/wp-content/uploads/2016/07/KI_Brochure-6_K_Hecht_web.pdf
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W EUROPAEM EMF Guideline 2016 stwierdzono, że EHS rozwija się, gdy ludzie są 
„wystawieni bez przerwy, na co dzień” na ciągle rosnącą ilość promieniowania 
elektromagnetycznego oraz że przywrócenie zdrowia tym pacjentom możliwe jest tylko poprzez 
„redukcję i unikanie napromieniowania”.105 EHS nie powinno być określane jako choroba, lecz jako 
zaburzenie spowodowane przez toksyczne czynniki środowiskowe. Cierpi na nią rosnąca liczba 
osób, szacowana obecnie na 100 milionów ludzi na całym świecie,106,107 i może wkrótce dotyczyć 
każdego108, jeśli pozwolimy na wprowadzenie technologii 5G. 

 
Sygnatariusze Międzynarodowej Deklaracji Naukowców w sprawie Nadwrażliwosci 

Elektromagnetycznej i Zespołu Wielorakiej Wrażliwości Chemicznej, podpisanej w Brukseli w 2015 
r. oświadczyli, że „[n]iepodejmowanie działań generuje koszty dla społeczeństwa, nie stanowi już 
dobrowolnej opcji... [J]ednomyślnie uznajemy to poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego… 
[wymagające w trybie pilnym] podjęcia poważnych kroków w ramach profilaktyki pierwotnej, 
która winna stać się działaniem priorytetowym, by móc stawić czoła przyszłej pandemii” 
(podkreślenie dodane).109  

 

Rządy nie wypełniają obowiązku ochrony ludności, nad którą sprawują władzę 
 

 W swym pośpiechu, by jak najszybciej wprowadzić technologię 5G i zachęcić firmy do 
korzystania bez ograniczeń z okołoziemskiej przetrzeni kosmicznej, Unia Europejska, Stany 
Zjednoczone i rządy wszystkich krajów na świecie podejmują kroki, by zapewnić otoczenie 
regulacyjne wolne od jakichkolwiek barier.110 Zakazują władzom lokalnym egzekwowania praw 
ochrony środowiska111 i „w interesie sprawnego i efektywnego wdrożenia” usuwają „zbędne 
obciążenia... takie jak lokalne procedury planowania [i] rozmaite konkretne normy ograniczające 
emisję promieniowania i metody jej sumowania”.112 
 

 Władze wprowadzają również ustawy zezwalające firmom telekomunikacyjnym na 
użytkowanie wszelkiej przestrzeni publicznej.113 Jak dotąd większość urządzeń bezprzewodowych 
była montowana na terenach prywatnych w pewnej odległości od domów i firm. Jednakże by 
anteny 5G mogły stanąć, zgodnie z wymogami tej technologii, w odległości mniejszej niż 100 
metrów jedna od drugiej, będą stawianie na chodnikach w bezpośrednim sąsiedztwie domów i 
firm, tuż nad głowami przechodniów, nie wyłączając kobiet z małymi dziećmi. 
  

 Usunięty został wymóg publicznego zawiadomienia i wysłuchania stron. Nawet jeśli 
doszłoby do publicznego przesłuchania i 100 naukowców i ekspertów miałoby zaświadczyć 
przeciwko 5G, stworzono prawa zabraniające władzom lokalnym uwzględnienia ich opinii. Prawo 
Stanów Zjednoczonych, na przykład, zabrania rządom lokalnym regulowania kwestii technologii 
bezprzewodowej „z punktu widzenia oddziaływania radiofal na środowisko,114 więc sądy odrzucają 
ich decyzje dotyczące lokalizacji masztów telefonii komórkowej tylko dlatego, że większość 
publicznych świadectw przeciwko budowie masztu dotyczy kwestii zdrowotnych. 115  Firmy 
ubezpieczeniowe odmawiają pokrycia ryzyka dla zdrowia spowodowanego przez promieniowanie 
elektromagnetyczne, 116  więc nie ma żadnej jasności co do tego, kto będzie ponosił 
odpowiedzialność prawną za uszkodzenie zdrowia, życia czy własności wynikające z ekspozycji na 
promieniowanie 5G, pochodzące czy to z urządzeń naziemnych czy naorbitowych.117 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27454111
https://www.criirem.org/wp-content/uploads/2006/03/ehs2006_hallbergoberfeld.pdf
https://www.criirem.org/wp-content/uploads/2006/03/ehs2006_hallbergoberfeld.pdf
http://www.ehs-mcs.org/en/
http://www.ehs-mcs.org/en/
https://www.federalregister.gov/documents/2018/05/03/2018-08886/accelerating-wireless-broadband-deployment-by-removing-barriers-to-infrastructure-investment
https://www.federalregister.gov/documents/2018/05/03/2018-08886/accelerating-wireless-broadband-deployment-by-removing-barriers-to-infrastructure-investment
https://wia.org/wp-content/uploads/Advocacy_Docs/PCIA_Model_Zoning_Ordinance_June_2012.pdf
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/47/332
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 W braku przepisów, uzgodnionych w drodze porozumień międzynarodowych, regulujących 
w sposób kompleksowy działania podejmowane w przestrzeni kosmicznej, odpowiedzialność 
prawna za takowe działania jest nieistniejąca, mimo że postawią one w stan zagrożenia całe 
kontynenty, oceany i atmosferę planety. 
 

Naruszane są umowy międzynarodowe 
 

Obowiązek opieki wobec dzieci 
 

Konwencja ONZ o prawach dziecka stanowi, że „Państwa-Strony działają na rzecz 
zapewnienia dziecku ochrony i opieki w takim stopniu, w jakim jest to niezbędne dla jego dobra” 
(Art. 3), „zapewnią... warunki życia i rozwoju dziecka” (Art. 6) oraz „podejmą niezbędne kroki w 
celu zwalczania chorób... z uwzględnieniem niebezpieczeństwa oraz ryzyka zanieczyszczenia 
środowiska naturalnego” (Art. 24C).  
 

Kodeks Norymberski (1947) ma zastosowanie do wszelkich eksperymentów na ludziach, a 
zatem również do wdrożenia technologii 5G, która będzie używała nowej formy promieniowania o 
wyższych częstotliwościach i która nie została przebadana pod kątem bezpieczeństwa przed 
wprowadzeniem jej na rynek. „Absolutnie niezbędna jest świadoma zgoda osoby mającej wziąć 
udział w doświadczeniu” (art. 1). Ekspozycja na promieniowanie 5G będzie niedobrowolna. „Żaden 
eksperyment medyczny nie powinien być przeprowadzony tam, gdzie istnieje a priori przekonanie, 
że doprowadzi to do śmierci lub trwałego kalectwa” (art. 5). Wyniki ponad 10.000 badań 
naukowych oraz głos setek międzynarodowych organizacji reprezentujących setki tysięcy 
poszkodowanych, którzy doznali trwałego uszczerbku na zdrowiu i zostali wypędzeni z własnych 
domów przez już istniejące urządzenia telekomunikacji bezprzewodowej, spełniają ten warunek: 
„istnieje a priori przekonanie, że doprowadzi to do śmierci lub trwałego kalectwa”. 
 

Pola elektromagnetyczne a obowiązek poinformowania społeczeństwa 
 

Na Zgromadzeniu w/s Standardyzacji Telekomunikacji Światowej (World 
Telecommunication Standardization Assembly) (2012) Międzynarodowego Związku 
Telekomunikacyjnego (International Telecommunication Union - ITU), stwierdzono, że: „należy 
poinformować opinię publiczną o potencjalnych skutkach oddziaływania promieniowania 
elektromagnetycznego (PEM)” i zachęcono państwa członkowskie do „podjęcia odpowiednich 
kroków w celu zapewnienia zgodności z właściwymi zaleceniami międzynarodowymi dotyczącymi 
ochrony zdrowia przed szkodliwymi skutkami PEM”. 
 

 Przegląd Średniookresowy Europejskiego Planu Działania na rzecz Środowiska i Zdrowia 
(The Mid-term review of the European Environment and Health Action Plan 2004-2010) (2008): 
„Parlament Europejski... [z]auważa, że normy dotyczące ekspozycji ludności na pola 
elektromagnetyczne są przestarzałe,... nie uwzględniają rozwoju technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych, zaleceń Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska ani zaostrzonych norm emisji 
przyjętych np. w Belgii, Włoszech i Austrii oraz nie uwzględniają kwestii grup szczególnie 
narażonych, takich jak kobiety w ciąży, noworodki i dzieci.” 
 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://history.nih.gov/research/downloads/nuremberg.pdf
http://www.cellphonetaskforce.org/wp-content/uploads/2018/06/Brief-of-Amici-Curiae-as-filed.pdf
https://www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/res/T-RES-T.72-2012-PDF-E.pdf
https://www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/res/T-RES-T.72-2012-PDF-E.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P6-TA-2008-0410
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Rezolucja 1815 (Rada Europejska, 2011): Należy “podjąć wszelkie stosowne środki, by 
zmniejszyć ekspozycję ludności na pola elektromagnetyczne, zwłaszcza na fale radiowe z 
telefonów komórkowych, a w szczególności ekspozycję dzieci i młodzieży.”           
 

Środowisko naturalne 
 

Deklaracja Światowej Konferencji ONZ w sprawie Środowiska Naturalnego Człowieka 
(Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment) (1972): “Emisja 
substancji toksycznych… w ilościach lub w koncentracji przewyższających zdolność środowiska do 
ich unieszkodliwienia musi zostać powstrzymana tak, by uniknąć spowodowania poważnych i 
nieodwracalnych szkód w ekosystemach” (zasada nr 6). 

 

Światowa Karta Przyrody (1982): “Należy unikać działań, które mogą spowodować 
potencjalnie nieodwracalne szkody w przyrodzie... [W] sytuacji, gdy potencjalnie szkodliwe skutki 
nie są w pełni znane, należy powstrzymać się od podjęcia tych działań” (art. 11). 
 

Deklaracja z Rio de Janeiro w sprawie środowiska i rozwoju (1992): „Państwa ponoszą... 
odpowiedzialność za to, aby ich działania będące pod ich jurysdykcją lub kontrolą nie wywierały 
negatywnego wpływu na środowisko naturalne innych państw lub obszarów poza granicami 
jurysdykcji krajowej” (zasada nr 2). 
 

 Światowy Szczyt ONZ w sprawie Zrównoważonego Rozwoju (2002): „Konieczne jest... 
opracowanie w trybie pilnym bardziej skutecznych polityk krajowych i regionalnych w odpowiedzi 
na zagrożenia środowiskowe dla ludzkiego zdrowia” (par. 54K). 
 

 Afrykańska konwencja o ochronie fauny i zasobów naturalnych (2017): „Strony podejmą 
wszystkie właściwe środki w celu zapobieżenia, złagodzenia i usunięcia w możliwie największym 
stopniu szkodliwych skutków spowodowanych w środowisku, w szczególności przez substancje 
radioaktywne, toksyczne czy inne niebezpieczne substancje i odpady” (art. 13). 
   

Zdrowie i prawa człowieka 
 

 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948): „Każdy człowiek ma prawo do życia, 
wolności i bezpieczeństwa swej osoby” (art. 3). 
 

Globalna Strategia na rzecz Zdrowia Kobiet, Dzieci i Młodzieży (ONZ) (Global Strategy for 
Women’s, Children’s and Adolescents’ Health) (2016-2030) stawia sobie za cel „transformację”, 
poprzez stworzenie sprzyjających środowisk; „przeżycie”, poprzez zmniejszenie umieralności 
matek i noworodków; oraz „pełny rozwój”, poprzez zapewnienie zdrowia i godziwych warunków 
życia oraz zredukowanie śmiertelności i chorób spowodowanych przez zanieczyszczenie 
środowiska. 
 

Przestrzeń kosmiczna 
 

 Traktat o przestrzeni kosmicznej (1967) wymaga, aby użytkowanie przestrzeni kosmicznej 
odbywało się w taki sposób, „by uniknąć jej zanieczyszczenia oraz negatywnych zmian w 
środowisku naturalnym Ziemi” (art. IX).  

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994
http://www.un-documents.net/unchedec.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/37/a37r007.htm
http://www.unesco.org/education/pdf/RIO_E.PDF
http://www.un-documents.net/aconf199-20.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/7782-treaty-0029_-_revised_african_convention_on_the_conservation_of_nature_and_natural_resources_e.pdf
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
http://globalstrategy.everywomaneverychild.org/
http://globalstrategy.everywomaneverychild.org/
http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/outerspacetreaty.html
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 Wytyczne ONZ w sprawie długoterminowego zrównoważonego rozwoju działalności w 
przestrzeni kosmicznej (The United Nations Guidelines for The Long-Term Sustainability of Outer 
Space Activities) (2018): „Państwa i międzynarodowe organizacje międzyrządowe powinny zająć 
się kwestią ryzyka, jakie stwarzają dla ludzi, własności prywatnej, zdrowia publicznego i 
środowiska czynności wprowadzania na orbitę, działania na niej i ponownego sprowadzania na 
Ziemię obiektów kosmicznych” (wytyczna 2.2C). 
 

Rządy igrają z przyszłością ludzkości i życia na Ziemi 
 

 Słynne jest powiedzenie Alberta Einsteina, że “ Bóg nie gra w kości”.118 Jednakże wdrażając 
na Ziemi i w przestrzeni kosmicznej technologię 5G, która używać będzie nie stosowanych nigdy 
wcześniej fal milimetrowych, używanych w broni o ukierunkowanej energii w operacjach 
wojskowych i do kontroli tłumu,119 rządy krajów świata beztrosko igrają z przyszłością życia na 
Ziemi.  
 

 Odmowa przyjęcia do wiadomości i wprowadzenia w życie stosownej i aktualnej wiedzy 
naukowej jest moralnie nie do zaakceptowania. Istniejące badania pokazują, że technologia 5G - a 
zwłaszcza 5G w przestrzeni kosmicznej – narusza zasady zapisane w całym szeregu umów 
międzynarodowych. 
 

Wzywamy ONZ, WHO, UE, Radę Europy i rządy wszystkich państw, 
 

(a) do podjęcia natychmiastowych działań w celu powstrzymania wdrożenia technologii 
5G na Ziemi i w przestrzeni kosmicznej, by chronić ludzkość, a w szczególności dzieci (również te 
nienarodzone), młodzież i kobiety w ciąży oraz środowisko; 
 

(b) do działania zgodnie z Konwencją ONZ o prawach dziecka i Rezolucją 1815 Rady 
Europejskiej informując obywateli, łącznie z nauczycielami i lekarzami, o niebezpieczeństwach dla 
zdrowia (dorosłych i dzieci) wynikających z promieniowania radiofalowego oraz dlaczego powinni i 
w jaki sposób mogą uniknąć komunikacji bezprzewodowej oraz stacji bazowych, zwłaszcza w 
pobliżu żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali, domów i miejsc pracy lub też na dachach tych 
budynków; 
 

(c) do preferowania i wprowadzania telekomunikacji przewodowej zamiast 
bezprzewodowej; 
 

(d) do zabronienia, aby przemysł technologii bezprzewodowych i telekomunikacyjny 
poprzez organizacje lobbingowe wpływal na decyzje urzedników dotyczące zwiększenia ilości 
promieniowania radiofalowego, w tym wdrożenia technologii 5G na Ziemi i na orbicie 
okołoziemskiej.  
 

(e) do natychmiastowego wyznaczenia – bez wpływu ze strony przemysłu – 
międzynarodowych grup niezależnych, nie mających konfliktów interesów, 120 prawdziwie 
bezstronnych naukowców ze specjalizacją w dziedzinie pól elektromagnetycznych i zdrowia, w 
celu ustanowienia nowych międzynarodowych norm bezpieczeństwa w zakresie promieniowania 
elektromagnetycznego, które nie będą oparte jedynie na mocy promieniowania, lecz będą 

https://cms.unov.org/dcpms2/api/finaldocuments?Language=en&Symbol=A/AC.105/L.315
https://cms.unov.org/dcpms2/api/finaldocuments?Language=en&Symbol=A/AC.105/L.315
https://jnlwp.defense.gov/Press-Room/Fact-Sheets/Article-View-Fact-sheets/Article/577989/active-denial-technology/
https://jnlwp.defense.gov/Press-Room/Fact-Sheets/Article-View-Fact-sheets/Article/577989/active-denial-technology/
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994
https://www.emfacts.com/2016/11/corporate-ties-that-bind-an-examination-of-corporate-manipulation-and-vested-interest-in-public-health/
https://doi.org/10.1515/reveh-2016-0060
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uwzględniały również kumulacyjną ekspozycję na to promieniowanie i zapewnią ochronę przed 
wszystkimi jego negatywnymi skutkami tak dla zdrowia, jak i dla środowiska, a nie tylko przed 
oddziaływaniem termicznym i tylko ludzi; 
 

(f) do natychmiastowego wyznaczenia – bez wpływu ze strony przemysłu – 
międzynarodowych grup naukowców o ugruntowanej wiedzy z dziedziny pól 
elektromagnetycznych, zdrowia, biologii i fizyki atmosfery, w celu opracowania szeroko 
zakrojonych ram prawnych, które zapewnią bezpieczne dla ludzkości i środowiska użytkowanie 
przestrzeni kosmicznej i uwzględnią promieniowanie radiofalowe, emisję spalin i czarnej sadzy 
oraz śmieci kosmiczne i ich wpływ na warstwę ozonu,121 globalne ocieplenie,122 atmosferę i 
zachowanie życia na Ziemi. W interesie wszystkich ludzi, dorosłych i dzieci, oraz zwierząt i roślin 
leży, by nie tylko naziemna, lecz również kosmiczna technologia rozwijały się w sposób 
zrównoważony.123 

 

Odpowiedź należy przesłać do Administratora Apelu wymienionego poniżej 
z wyszczególnieniem kroków, jakie zamierzacie Państwo podjąć w celu ochrony światowej 

populacji przed promieniowaniem radiofalowym, a w szczególności przed promieniowaniem 5G.  
 

Apel ten oraz odpowiedzi zostaną podane do wiadomości 
publicznej na stronie: www.5gSpaceAppeal.org. 

 

Z poważaniem, 
 

Arthur Firstenberg, Administrator Apelu, info@5gSpaceAppeal.org  
 

Pierwsi sygnatariusze 
 

AFRYKA 
Lauraine Margaret Helen Vivian, PhD, Anthropology and Psychiatry; Honorary Research 

Associate, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen, Denmark. 
Signatory for South Africa 

 

AZJA 
Girish Kumar, PhD, Professor, Electrical Engineering Department, Indian Institute of Technology 

Bombay, Powai, Mumbai, India 
 

AUSTRALIA 
Don Maisch, PhD, Independent researcher, author of ”The Procrustean Approach”, Lindisfarne, 

Tasmania, Australia 
 

EUROPA 
Alfonso Balmori, BSc, Master in Environmental Education, Biologist. Valladolid, Spain 
Klaus Buchner, Dr. rer. nat., Professor, MEP – Member of the European Parliament, 

Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V., München, 
Germany  

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2010GL044548
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/2013EF000160
http://www.5gspaceappeal.org/
mailto:info@5gSpaceAppeal.org
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Daniel Favre, Dr. phil. nat., Biologist, A.R.A. (Association Romande Alerte aux Ondes 
Electromagnétiques), Switzerland 

Annie Sasco, MD, DrPH, SM, HDR, former Chief of Research Unit of Epidemiology for Cancer 
Prevention at the International Agency for Research on Cancer (IARC), Lyon; former Acting 
Chief, Programme for Cancer Control of the World Health Organization (WHO); former 
Director of Research at the Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 
(INSERM); France  

 

AMERYKA PŁN 
Martin Pall, Professor Emeritus of Biochemistry and Basic Medical Sciences, Washington State 

University, residing in Portland, Oregon, USA  
Kate B. Showers, PhD, Soil Science, Senior Research Fellow, Centre for World Environmental 

History, University of Sussex, Falmer, Brighton, UK, residing in Bolton-Est, Québec, Canada 
 

AMERYKA PŁD 
Carlos Sosa, MD, University of Antioquia, Medellín, Colombia 
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