
5G boycotten 
Een boycot is een doeltreffend wapen dat binnen ieders bereik ligt. 
Hieronder stellen we u enkele manieren voor om 5G te boycotten, 

die u nu reeds kan toepassen, zelfs als 5G niet wordt uitgerold in uw regio. 

1. 4G boycotten (en dus onvermijdelijk 5G)  

Als u een 4G-smartphone of een mobiele telefoon (GSM) hebt, kunt u deze zo 
instellen dat hij enkel 3G en 2G gebruikt (of zelfs alleen 2G). Alle 4G-telefoons 
bieden de mogelijkheid om de gebruikte netwerken te beperken via hun 
instellingen (kies om enkel 3G en 2G te gebruiken, of enkel 2G). 

Door 4G (of zelfs 3G) te boycotten, laat u operatoren weten dat u tegen de uitrol 
van 5G bent en brengt u de winstgevendheid en dus de uitrol ervan in het 
gedrang. 

Opmerking: er zijn slechts enkele wetenschappelijke studies die aantonen dat 
3G meer cellulaire DNA-breuken veroorzaakt dan 2G; wat 4G betreft, zijn er 
voor zover wij weten geen wetenschappelijke studies die 4G vergelijken met 2G 
en 3G wat toxiciteit betreft. Ter herinnering, de mobiele telefoon die u tegen uw 
lichaam houdt is de eerste bron van elektromagnetische vervuiling. 

2. 5G boycotten 

Zeg nee tegen een 5G-telefoon, zelfs als hij u wordt aangeboden! Blijf een 
telefoon van de vorige generatie gebruiken. 

3. Alle slimme apparaten boycotten 

Weiger de aankoop van alle slimme apparaten (huishoudelijke toestellen, enz.). 

4. Draadloze technologie boycotten 

Volledig afstappen van draadloze technologie ten voordele van bekabelde 
alternatieven (een vaste telefoon, een bekabelde computer, enz.) en digitale 
soberheid is een keuze die afgestemd is op de huidige situatie, met name in het 
kader van de klimaatopwarming en de pandemie van elektrohypersensitiviteit 
die steeds meer mensen treft (momenteel 5% van de bevolking).
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Oproep om 5G te boycotten 
Wij, wetenschappers, roepen de burgers plechtig op 

om 5G en zijn wereld te boycotten 

Het is zover, 5G komt eraan. De providers spelen het concurrentiespel: wie heeft de 
grootste dekking en wie heeft het grootste reclamebord. Er worden ons nu reeds 5G 
virtual reality-brillen verkocht om sport te kijken [i], voor virtuele museumbezoeken 
voor onze kinderen [ii] en voor namiddagen met vrienden in zonnige parken om … tv-
series te bekijken op onze smartphones [iii]. Men wil ons ervan overtuigen dat de 
slimme weegschaal of de slimme vuilnisbak onmisbare objecten zijn [iv], die een nieuw 
"internet der dingen" inluiden, dat gebaseerd zal zijn op 5G [...] 

Wij zullen ons dus baseren op de aanbevelingen van de Hoge Raad voor het Klimaat 
[vi], op het verzoek om een moratorium van De Burgerconventie voor het Klimaat [vii], 
op het advies van diverse wetenschappers die zich over dit onderwerp hebben uitgespro-
ken [viii], en simpelweg op het gezond verstand: nu we nog zeven jaar koolstofbudget 
over hebben om onder de 1,5°C opwarming van de aarde te blijven [ix], is het volkomen 
onredelijk om een technologie uit te rollen die energie vreet, roofbouw pleegt op natuur-
lijke en menselijke hulpbronnen, in geen enkele van onze basisbehoeften voorziet - verre 
van - en die bovendien een gevaar vormt voor onze persoonlijke gegevens.  Welke argu-
menten de voorstanders van 5G ook mogen gebruiken, over één punt moeten we duide-
lijk zijn: nee, natuurlijk niet, 5G is absoluut niet verenigbaar met een transitie naar een 
duurzame wereld.  Ja, natuurlijk wel, met zijn ontelbare slimme objecten, schermen, 
batterijen, satellieten, datacenters en geavanceerde robotica, versnelt 5G de vernietiging 
van de planeet [...] 

Erger nog dan de onzekerheid over de mogelijke gezondheidsrisico's van de elektroma-
gnetische straling, is de zekerheid die er bestaat over de ecologische en menselijke ver-
woestingen. In een tijd waarin we geen andere haalbare oplossing hebben dan energie 
zuinig gebruiken om een leefbare toekomst te verzekeren, is het idee alleen al om dit 
netwerk uit te rollen en de buitengewone industriële productie die ermee gepaard gaat, 
waanzinnig, obsceen zelfs [...] 

Het is uiterst complex en moeilijk om weerstand te bieden aan de stoomwals, die kinde-
ren die vandaag geboren worden en alle levende wezens, onverbiddelijk meesleurt naar 
een wereld die warmer wordt dan +4°C, met alle catastrofes die wij wetenschappers 
documenteren in ons werk [xi].  Laten we dus kiezen om het spel niet mee te spelen: als 
niemand 5G-telefoons of slimme objecten koopt, zal de peperdure uitrol van deze 
technologie mislukken [...] 

Voor de volledige tekst van deze oproep van Atécopol en om te onderte-
kenen, zie de website van het Collectief: www.stop5G.be (onder Acties). 

Het Collectief stop5G.be is volledig akkoord met het idee om "5G en zijn wereld te boycotten", 
maar is van mening dat spreken over "de onzekerheid over de mogelijke gezondheidsrisico's van 
de elektromagnetische straling" onaanvaardbaar is, vermits volgens ANSES zelf 5% van de be-
volking lijdt aan elektrohypersensitiviteit. Het is wetenschappelijk ongegrond gezien de duizenden 
peer-reviewed studies die de biologische en gezondheidseffecten van straling aantonen (zie de 
compilatie van studies in het BioInitiative 2012-rapport en de updates daarvan,                      
www.stop5G.be/RBI).  
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