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MC WALCZY Z DEZINFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ 5G
Przeciwnicy 5G podgrzewają nastroje, serwując odbiorcom fake newsy. Obszarem ich
szczególnej aktywności stał się Internet. Ministerstwo Cyfryzacji dąży do obalenia
najczęściej powtarzanych mitów. W tym celu przygotowano serwis internetowy o 5G oraz
Białą Księgę „Pole elektromagnetyczne a człowiek”, które są wiarygodnym źródłem
wiedzy o 5G.
W poniedziałek odbył się brieﬁng prasowy Ministerstwa Cyfryzacji o głównych mitach dotyczących
5G pól elektromagnetycznych. Zaprezentowano również Białą Księgę „Pole elektromagnetyczne a
człowiek” oraz zainaugurowano stronę internetową w całości poświęconą tematyce 5G. W spotkaniu
wzięli udział: Wanda Buk - wiceminister cyfryzacji, dr. hab. Grzegorza Tatonia - Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Rafał Pawlaka z Instytutu Łączności.
Dzisiaj mówimy o standardzie 5G. Zapewni nam dostęp do określonej liczby nowych usług. Standardy
LTE i 3G pozwoli się wyczerpują, ponieważ usług cyfrowych jest dużo więcej. Budzi to obawy i nie jest
to coś nowego. Zawsze w historii występował strach przed czymś nowym - powiedziała wiceminister
Wanda Buk. Budowa kanalizacji w latach 1900 przedstawiono wytępienie ludności polskiej przytoczyła jako przykład.
Są grupy ludzi, którzy są fanami teorii spiskowej. Ta narracja coraz bardziej rozpowszechnia się w
społeczeństwie. Celem MC jest odpowiedź na obawy. Dlatego stworzono Białą Księgę oraz stronę
internetową. Wiceminister Buk przypomniała również, że część osób, które mówią o szkodliwości 5G
to cynicy, którzy chcą tylko na tym zarabiać. Powiedziała, że oferowane są np. czapki czy bielizna
mające podobno chronić przed szkodliwością promieniowania elektromagnetycznego.
Biała Księga w przystępny sposób omawia najważniejsze zagadnienia związane z polem
elektromagnetycznym o częstotliwościach radiowych. Dzięki tej technologii możemy używać
telefonów komórkowych i cieszyć się audycjami radiowymi i telewizyjnymi. Jest to podstawa
bezproblemowego i szybkiego przepływu informacji, co stanowi dziś fundament rozwoju
cywilizacyjnego. Publikacja jest podzielona na cztery sekcje. Trzy pierwsze odpowiadają na najczęściej
zadawane pytania dotyczące fal elektromagnetycznych. Czym są? Jaki mają wpływ na organizm
człowieka? Jak je mierzyć i jakie regulacje ich dotyczą? W czwartej części wyjaśniono, jaki jest związek
pola elektromagnetycznego z telekomunikacją, i tłumaczymy, czym jest kolejna generacja sieci
komórkowych, czyli 5G.
W dalszej części prezentacji naukowcy z Instytut Łączności i Uniwersytetu Jagiellońskiego
zaprezentowali najpopularniejsze mity dotyczące szkodliwości sieci 5G. Jednym z nich była kwestia
efektu mikrofalówki i tego, że 5G usmaży ludzkie mózgi, wywoła raka czy wiąże się z koniecznością
masowej wycinki drzew.
Białą Księgę można pobrać tutaj.

