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Forslagets ordlyd:  
Jeg foreslår, at vi i DJBFA indenfor max tre måneder fra nu, laver et 5G-medlemsarrangement 
med nøje udvalgte relevante oplægsholdere (jeg deltager gerne i planlægningen); her tager vi en 
seriøs medlemsdebat om 5G og markerer os som forening efterfølgende i det offentlige rum 
med vores holdning til 5G - gerne også gennem MUSIK inspireret af emnets mange aspekter; - i 
bedste fald til stor inspiration for alverdens andre - ikke mindst KUNSTNER-organisationer, der så 
forhåbentligt også begynder at vågne op, råbe op og markere sig desangående i det offentlige 
rum!  
 

Begrundelse for forslaget:  
Mens musikken spiller - og vi alle er rørende travlt optaget af at producere stadigt MERE musik - 
BEDRE musik - mere ORIGINAL og AVANCERET musik. Nå ud til - engagere, fastholde, nære, 
aflede, bevæge, inspirere, distrahere, genfortrylle og underholde folk - sker der ting og sager  
Ja... Præcis som da Titanic gik ned...  
 
Netop nu hviler der en voldsom trussel over Danmark - ja hele verden, en trussel de færreste er 
klar over, bl.a. fordi medierne er påfaldende tavse omkring den...  
Den hedder 5G - den nye generation internetteknologi, der skal afløse 4G og muliggøre IdiOTi = 
Internet Of Things - hvor ALT (og alle...?) skal forbindes på kryds og tværs landet og verden over - 
ved hjælp af milliarder antenner, mikrochips og sensorer.  
 
5G bliver promoveret hos befolkningen med fremhævelse af dets (sindssygt) høje hastighed og 
totale dækkeevne - selv ud i de fjerneste landegne (m.a.o. ingen heller længere - selv for de 
særligt strålingsfølsomme = dem der konkret og fysisk mærker og invalideres akut af den 
strålepåvirkning vi alle 24/7 udsættes for) "Du vil kunne downloade en hel spillefilm på din mobil 
- på blot et sekund!!!" forlyder det - OHHHH JUBEL...  
 
Ingen nævner de massive menneskelige, miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser, og der 
forskes heller overhovedet ikke i dem - endsige tages højde for al den allarmerende forskning og 
dokumentation der allerede findes på strålingsområdet og har været tilgængelig i mange år 
efterhånden; tværtimod fortier myndighederne afgørende facts, og Danmark er testland for 
teknologien. Der blev bl.a. testet lystigt på Roskilde Festival i sommer 2017.  
 
Det er en kendsgerning, at udrulningen af 5G-teknologien - planlagt til 2020 - vil forandre ALT og 
påvirke det generelle verdensklima i endnu koldere og mere sjælløs retning. Som en af de 
magtfulde bagmænd John Wheeler (se www.canselv.dk) nok så betegnende truer på 
pressekonference 2016: "Don't get in the way of tecnological development!" (!) Har udrulningen 
af 5G - først fundet sted, klapper fælden. Danmark bliver ganske enkelt et sandt strålings- og 
kontrolHELVEDE. Er det det, vi som kunstnere ønsker? 
 
 
 
 


