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No sábado, 21 de setembro de 2019, o segundo comício nacional contra a introdução do padrão 

de comunicações móveis 5G ocorreu na Bundesplatz, em Berna, das 16h30 às 18h30. No clima 

mais bonito do final do verão, 1200 participantes se reuniram para protestar contra o aumento 

da irradiação forçada, com muitos riscos conhecidos e desconhecidos. 

 

Como o primeiro de um total de 15 palestrantes convidados, o mais antigo deles, que acabou 

de completar 81 anos nesta data, foi convidado a abrir a série de discursos. Hans-Ulrich Jakob, 

presidente da associação Gigaherz.ch, por 32 anos na linha de frente contra a poluição 

eletromagnética, enfatizou a ideia de transmitir aos participantes que a mentira da população 

pelo lobby do rádio e as autoridades por décadas no corredor e na distribuição e de que maneira 

superficial surgiram os valores-limite suíços para radiação não ionizante por radiofreqüência. 

Abaixo está o endereço dele como um protocolo de palavras. 
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Caros colegas, 

Provavelmente o causador de problemas mais antigo nessa área, gostaria de transmitir a você 

uma mensagem de 1996, quando nosso governo teve que lidar com os limites das forças do 

campo eletromagnético de alta frequência. 

 

Em 1996, eles queriam reabilitar o transmissor de ondas curtas Schwarzenburg, chamado pela 

Swiss Radio International. Porque anteriormente dois estudos científicos mostraram que nas 

zonas irradiadas ao redor do transmissor 

5 vezes mais perturbadas pelo sono 

4 vezes mais deprimidas 

3 vezes mais pacientes com câncer 

2 vezes mais casos de diabetes do que nas zonas não irradiadas. 

E isso em forças de campo entre 0,4 e 4V / m. 

O que corresponde exatamente à exposição de hoje às estações móveis. 

 

Por trás do chamado redesenvolvimento , no entanto, um ganho da planta por um fator de 5, 

em vez de uma redução, foi obscurecido, reconhecível apenas pelos especialistas na técnica. 

Veja bem, "mentir para a população" tem décadas de tradição nesse campo. Isso não é 

novidade. 

No Relatório de Impacto Ambiental de 1996, à atenção do Conselho Federal, as seguintes 

disposições devem ser lidas: 

"Uma nova instalação é considerada razoável se menos de 10% da população for perturbada em 

termos de bem-estar. 

A correção das instalações existentes é necessária apenas se mais de 25% da população for 

significativamente perturbada. 

Os distúrbios do sono não são considerados danos, mas apenas um incômodo. 

Embora a estação tenha sido demolida como resultado de uma revolta popular regional em 

1998, esse absurdo atingiu 10 e 25% na prática judicial subsequente até hoje. 

Em um primeiro processo de rádio móvel contra a portaria do Conselho Federal sobre radiação 

não ionizante, o Supremo Tribunal Federal decidiu em 30 de agosto de 2000: 

"Os valores-limite não devem ser determinados de acordo com critérios médicos, mas de acordo 

com a viabilidade econômica e a viabilidade técnica" 

 

Em 8 de fevereiro de 2001, o Tribunal Administrativo de Aargau dobrou o veredicto: 



"A Lei de Proteção Ambiental da Suíça não é uma lei de prevenção, mas uma lei sobre medidas. 

A demanda por certos produtos não deve ser proibida, mas deve ser atendida com uma certa 

redução de risco. » 

E em 5 de março de 2001, veio o seguinte veredicto do Tribunal Administrativo de Bernese: "A 

população não tem direito a risco zero. Os valores-limite servem apenas para manter os danos 

dentro de limites razoáveis. 

Caros colegas: Esses danos nunca foram justificáveis e nunca serão! Vamos acabar com essa 

assombração! Estamos caçando juízes, oficiais federais e políticos finalmente no inferno. 

Obrigada 
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Os outros 14 oradores convidados foram: Pierre Dubochet, Marcel Hofmann, Cornelia 

Semadeni, Elidan Arzoni, Valerie Jacquemet, Markus Durrer; Oliver Bodenmann; Oliver Pahud, 

Rebekka Meier, Patricia Bechaalany, Thomas Hardegger, Jerome Meier, Andreas Sommer e 

Peter Schlegel. 

Suas apresentações podem ser encontradas aqui: 

https://www.frequencia.ch/project-details/kundgebung-nr-2-in-bern/ 
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Foto acima: Eva-Maria, membro do conselho da Gigaherz.ch, apresenta a nova moda outono-

inverno 5G 2019/2020 em frente ao Bundeshaus 

De Hans-U. James 

fonte: https://www.gigaherz.ch/5g-zweite-nationale-kundgebung/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


