Sporočilo za javnost
Protest proti izvajanju aktivnosti AKOS glede tehnologije 5g, za katere ne
obstaja pravna podlaga in se ne upošteva načelo previdnosti
LJUBLJANA, 09. januar 2020 – Na iniciativo Gibanja za človeku prijazno tehnologijo
je bil danes na javnih površinah pred upravno zgradbo AKOS v Ljubljani izveden
miroljubni spontan ulični shod kot protest na današnji AKOS-ov posveta z operaterji o
tehnologiji 5g. Ob tem ugotavljamo, da je v vmesnem času AKOS besedilno korigiral
vabila na posvet, objavljeno na spletni strani akos-rs.si.
Ne glede na dejstvo, da AKOS ni organ, ki bi sprejemal vsebinske odločitve ali
politike, temveč izvrševalec odločitev in politik, vseeno ugotavljamo, da se lahko tudi
AKOS zaveda, da v Sloveniji še nismo imeli javne predstavitve tehnologije 5g, ki jo
od Slovenije pričakuje tudi EU. Nekaj dogodkov za zaključene družbe ali plačljive
narave zagotovo niso javna predstavitev. Še pomembneje pa je, da je minister za
javno upravo z dnevnega reda decembrske seje Vlade Republike Slovenije umaknil
točko sprejem Strategije upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom, ki je pravna
podlaga za nadaljnje aktivnosti AKOS v zvezi s tehnologijo 5g, vključno z aktualnim
sestankom z operaterji. Minister je namreč najavil širšo javno razpravo, ki naj bi se
dotaknila tudi zdravstvenih vidikov uvajanja tehnologije, pri čemer v Gibanju za
človeku prijazno tehnologijo že dalj časa opozarjamo na neodvisne znanstvene
raziskave, ki dokazujejo vpliv elektromagnetnega valovanja na zdravje ljudi, naravo in
okolje, prav tako pa zelo jasno izpostavljamo nujo uporabe načela previdnosti pri
morebitnem uvajanju novih tehnologij. Kot vemo slednje (načelo previdnosti),
izpostavlja, da je »uvajanje novih tehnologij, proizvodnih postopkov in izdelkov (je)
dopustno le, če ob upoštevanju stanja znanosti in tehnike ter možnih varstvenih
ukrepov ni pričakovati nepredvidljivih škodljivih učinkov na okolje ali zdravje ljudi« ter
da »če obstaja možnost nepopravljivega uničenja okolja ali če so ogrožene njegove
regeneracijske sposobnosti, pomanjkanje znanstvene zanesljivosti ne sme biti razlog
za odlaganje ukrepov«.
Ne glede na pristojnosti AKOS pričakujemo, da se bo do nadaljnjega ali najmanj do
morebitnega sprejema pravnih podlag za morebitne nadaljnje aktivnosti vzdržal
kakršnih koli aktivnosti, ki bi lahko kršile načelo previdnosti.
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