
ОТВОРЕНО ПИСМО РОДИТЕЉИМА 

5Г (НИ)ЈЕ БЕЗБЕДАН 

ВИ ИМАТЕ ПРАВО ТО ДА ЗНАТЕ!!! 

 

Поштовани родитељи, ВИ сте последња одбрана ваше деце!!! 

Важно је да се информишете  о негативном дејству и опасностима које носи широка употреба и 

распрострањеност бежичне, микроталасне 5г мреже како би могли да заштитите своју децу и 

породицу. 

Ваше Уставно право је да истинито, потпуно и благовремено будете  обавештени о питањима 

која се односе на 5Г зрачење и његовом утицају на јавно  здравље a средства јавног обавештава-

ња су дужна да то право поштују. 

Охрабрујемо вас да тражите од надлежних државних институција 

Гаранцију о безбедности  5Г мреже на здравље и животну средину 

и уколико то не добијете,  захтевајте да из предострожности изгласају 

МОРАТОРИЈУМ НА 5Г У СРБИЈИ. 

Када је у питању зрачење 5Г микроталасне бежичне мрежа, њен развој и пуштање у рад у Србији 
захтевајте да се поштују  ваша Уставна права  на:  

• здраву животну средину, 

• да  имате благовремено све потре-

бне информације у вези са безбед-

ношћу ваше деце и породице, 

• да се  поштује ваш интегритет и не-

повредивост стана и ваших података. 



Да ли вас је неко питао да ли сте сагласни са тим да се 5Г 

микроталасна мрежа, од ове године шири, прво у Београду, Ни-

шу, Новом Саду кроз пројекат "Паметни градови" а након тога 

свуда по Србији? 

Родитељи , када сте дали своју сагласност да 24 сата ваша деца 

и породица буду  изложени контаминацији микроталасног 5Г 

зрачења у школама, на улици, радном месту, становима са 

трансмитера које се постављају на нову ЛЕД уличну расвету, 

јарболе и од нових базних станица? 

Због безбедности ваше деце,  питајте надлежне, републичке и покрајинске посланике, ваше 

одборнике у локалним скупштинама, председницу владе, министре, директоре школа: 

• Ко је спроводио истраживање  у Србији  о утицају 5Г   на здравље и животну средину и какви су 

резултати, обзиром на тврдње о њеној безопасности представника Министарства за телекому-

никацију а ако није зашто неиспитану без сертификата о безбедности уводе у Србију као први у 

региону? 

• Зашто се код нас не уведе  Закон о забрани употребе мобилних телефона, таблета у основ-

ним школама као у Француској ? Зашто у Србији нису већ уведена, као  у многим одговорним 

земљама стриктна ограничења или да  је ограничено коришћење бежичне технологије у јавним 

установама где су деца? 

• Да ли  дају  обавезну гаранцију безбедности на здравље ваше деце и како ће ваша деца бити 

заштићена, увођењем  дигитализације и напредне технологије кроз наставу (роботи, виртуел-

на  реалност, холограмске пројекције)  како је најавио министар просвете,  за чији рад је потре-

бна велика покривеност бежичног микроталасног 5Г зрачења а коме ће бити непрестано изло-

жена ваша деца? 



Драги Родитељи,  важно је да знате ове  информације о последицама и ефектима 

5Г на здравље, да би заштитили своју децу и себе: 

Драгоцено је истраживање Др. Мартин Пола, професора биохемије и медицине на Универзитету 

Вашингтон који само један у низу од хиљаде независних научника који су укључени у међународ-

ни Апел да се заустави ширење 5Г мреже у свету и успостави МОРАТОРИЈУМ НА ШИРЕЊЕ 5Г. Он 

је поред других независних научника у својим истраживањима доказао, да тренутне светске без-

бедносне смернице и директиве у области деловања нејонизујућег зрачења у које спада бежична 

технологија 5Г су засноване само на ефектима загревања али постоје многи други ефекти врло 

забрињавајући  који немају везе за топлотом а догађају се чак и на нижим магнитудама од оних 

дозвољених овим директивама. 

https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal  

Доказане су следеће  последице и ефекти електро-магнетног зрачења (ЕМЗ) по организам и 

здравље : 

1. Оштећења ДНК које изазивају Канцер и Апоптозу (ћелијско самоубиство). Повећава почетке 

канцерогенезе тумора као и метастаза; 

2. Удар на хормонски систем, повећањем и смањењем хормонске активности, што изазива по-

вишен калцијум унутар ћелија, згрушавање крви, повећавање кртости костију; 

3. Мутације плода узроковане ефектом на ДНК; 

4. Аутизам као последица излагања током пренаталног и раног постнаталног периода; 

5. Репордуктивни-смањена плодност и промене на репродуктивним органима; 

6. Каридиолошки - можете добити тренутну тахикардију; хронично излагање често проузрокује 

брaдикардију (смањење откуцаја срца) а оба изазивају аритмију и срчано подрхтавање; 

7. Неуролошки/неуропсихијатријски као што су несаница, несвестица, депресија, главобоља, 

смањена концентрација и когнитивна дисфункција, анксиозност, 

узрујаност, губитак меморије, Алцхајмер и друге деменције. 

ЕМЗ утиче на многе биохемијске процесе  и може бити окидач 

многих других болести јер делује на ћелијском нивоу и утиче на 

мождане таласе. Ови озбиљни ризици по јавно здравље, здравље 

ваше породице и животну средину су велика цена  да би имали 

бржи интернет  за  „паметне градове“ (Smart cities) “паметне ства-

ри“(IoT), уживали у виртуалној стварности (VR), играли се са веш-

тачком интелигенцијом (AI) а остали без здравља и  без оног живог 

света без кога полако нестаје  живот на планети (пчела, птица, леп-

тира  дрвећа, биља) и све то заменили са ГМО храном и другим му-

тираним организмима који могу да поднесу ту контаминацију. 

https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal


Родитељи, како је ово ХИТНО и ВАЖНО ПИТАЊЕ, 

охрабрујемо вас да од државних институција, 

стручне јавности, медија тражите истините, пот-

пуне и благовремене информације о: 

У Београду 14.01.2020.године            Покрет ЗА ЗАЈЕДНИЧКО ДОБРО 

zazajednickodobro@gmail.com;  

https://www.facebook.com/

alijansazazajednickodobro/  

• Извештајима да ли и на који начин локалне управе врше информисање становништва о здравственим е-
фектима излагања нејонизујућим зрачењима и мерама заштите и њихово обавештавање о степену изложе-
ности нејонизујућим зрачењима у животној средини а посебно о 5Гмиктоласној мрежи, обзиром да је Ме-
ђународна агенција за истраживање рака (IARC)  која је једно од тела УН класификовала  у групу 2Б које је 
"могуће канцерогено за људе"; 

• Резултатима независних  међународних истраживања о утицају електро-магнетног зрачења укључујући 5Г 
на здравље и животну средину; 

• Где је све у свету забрањен развој и постављање 5Г мреже из предострожности због негативног утицаја на 
здравље и националну безбедност; 

• Колико се међународном Апелу за успостављање Мораторијума на 5Г придружило научника, лекара, 
стручњака из разних области; 

• У којим земљама и градовима су велики протести грађана глобални и локални; 

• Колико је спорова је покренуто и колико спорова  добијено против телекомуникационих компанија, ло-
калних и федералних власти због обмањивања јавности о безопасности 5Г и нарушавања здравља и иза-
зивања тешких болести код деце и људи због утицаја 5Г микроталасног зрачења које је постављено у 
њиховој близини; 

• Колико деценија се у америчкој војсци тестира 5Г и колико је већ у широкој употреби као најсофицистира-
није оружје које манипулише са биолошким и неуролошким процесима у људском организму, снажно де-
лује и удара на унутрашње органе и нервни систем; 

• Зашто Министарство одбране Руске федерације, чува своју националну и војну  безбедност тиме што не 
дозвољава комерцијализацију  5Г мреже и предају опсега 3,4-3,8 ГХз  у руке оператера и међународних ИТ 
компанија а код нас ће се  аукцијски  продавати  заинтересованим мултинационалним корпорацијама у 
трећем кварталу 2020. године; 

• Које су економске последице и колики је удар на здравствени фонд, повећањем болести узроковањем де-
ловања микроталасне 5Г мреже и у којим су све земљама изнети ти подаци; 

• Која се сва међународна људска права крше, УН правилници о пословању, међународне конвенције, наци-
онални Устави и закони крше кад је у питању увођење и пуштање у рад 5Г бежичне мреже у Србији…??? 

• Извештајима на који начин се врши контрола степена изла-
гања нејонизујућег зрачења у животној средини и контро-
ла спроведених мера заштите од нејонизујућих зрачења у 
које спада 5Г на територији ваших општина и градова  и ко 
то спроводи  и у којим интервалима ради та мерења; 

• Документима у којима стоји, која ће бити примењена  средстава и која опрема за заштиту грађана и 
животне средине од нејонизујућих зрачења бежичне 5Г мреже; 

РОДИТЕЉИ ВИ СТЕ ПОСЛЕДЊА ОДБРАНА ВАШЕ ДЕЦЕ!!! 

mailto:zazajednickodobro@gmail.com

