
RZĄD WYPOWIADA WOJNĘ WYBORCOM

Wczoraj  4.07.2019  Sejm  przyjął  megaustawę  (*),  która  pozwoli  przemysłowi
telekomunikacyjnemu wprowadzać technologię 5G w Polsce.  Ustawa ta m.in.  umożliwi
podniesienie  polskiej  normy  dopuszczalnego  promieniowania  (planuje  się  100-krotnie
podwyższenie obowiązującej  wartości),  znosi  obowiązek uzyskiwania przez operatorów
pozwolenia na budowę oraz zakaz stawiania anten na terenach chronionych. Obywatele
będą królikami doświadczalnymi w tym niebezpiecznym i niezbadanym eksperymencie.

Aby zaspokoić interesy handlowe branży telekomunikacyjnej, PiS w wielkim pośpiechu,
pominął sprawdzenie proponowanej ustawy przez parlamentarne komisje ds. Środowiska i
Zdrowia, co jest uznaną niezbędną częścią procesu przygotowywania nowych przepisów
prawa.

Koalicja  Polska  Wolna  od  5G  domaga  się  NIEPODWYŻSZANIA NORMY  emisji  pól
elektromagnetycznych  oraz  natychmiastowego  MORATORIUM  NA  5G  do  czasu,  aż
badania przeprowadzone przez naukowców niezależnych od przemysłu nie wykażą ponad
wszelką wątpliwość, że technologia ta jest bezpieczna dla ludzi i środowiska.

Wzywamy wszystkich  odpowiedzialnych  obywateli  do  poparcia  tego  żądania.  5G  jest
narzucane  obywatelom  bez  konsultacji  lub  jakiegokolwiek  odniesienia  do  zasady
ostrożności. Wszelkie możliwości upowszechnienia informacji o bardzo niebezpiecznych
konsekwencjach,  o  których ostrzegają  naukowcy i  lekarze,  zostały zablokowane przez
media kontrolowane przez rząd.

Rząd,  odmawiając  upublicznienia  bezprecedensowych  niebezpieczeństw  związanych  z
5G, popełnia przestępstwo. Zezwala na ludobójstwo własnego narodu.

Koalicja  Polska  Wolna  od  5G  wzywa  wszystkich  Polaków  do  zjednoczenia  się  i
zablokowania wdrożenia 5G. Na mocy prawa zwyczajowego stajemy przed koniecznością
podjęcia drastycznych działań, żeby zapobiec nielegalnym poczynaniom rządu i zbrodni
przeciwko  ludzkości,  dokonywanej  przez  partie  polityczne  sprzedane  popierającym  je
korporacjom.

(*) Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych
ustaw (druk nr 3484)
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INFORMACJE DODATKOWE:

Podczas  Trzeciego  Międzynarodowego  Forum  Ochrony  przed  Zanieczyszczeniem
Elektromagnetycznym Środowiska, które odbyło się w Krakowie we wrześniu 2018 r., Dr
Fiorella Belpoggi, dyrektor ds. Badań Instytutu Ramazzini w Bolonii,  powiedziała: „Jeśli
plany  branży  telekomunikacyjnej  dotyczące  5G  zostaną  zrealizowane,  żadna  osoba,
zwierzę, ptak, żaden owad i żadna roślina na Ziemi nie będą w stanie uniknąć narażenia
przez  24  godziny  na  dobę,  365  dni  w  roku  na  poziomy pól  elektromagnetycznych  z
zakresu mikrofal, które są dziesiątki do setek razy większe niż to, co istnieje dzisiaj, bez
jakiejkolwiek  możliwości  ucieczki  gdziekolwiek  na  planecie."

Międzynarodowy Apel  o  Zatrzymanie  5G na  Ziemi  i  w  Kosmosie  stwierdza:  „Pomimo
powszechnego zaprzeczania dowodom na to, że promieniowanie o częstotliwości radiowej
(RF)  jest  szkodliwe  dla  życia,  już  teraz  są  one  przytłaczające.  Zgromadzone  dowody
kliniczne  chorych  i  uszkodzonych  ludzi,  eksperymentalne  dowody  uszkodzenia  DNA,
komórek i układów narządów u wielu roślin i zwierząt oraz dowody epidemiologiczne na to,
że główne choroby współczesnej cywilizacji - rak, choroby serca i cukrzyca - są w dużej
mierze spowodowane zanieczyszczeniem elektromagnetycznym, stanowią bazę literatury
liczącą ponad 10 000 recenzowanych badań.”
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