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A Sra. Edwards vive em Viena e foi editora e instrutora de escrita intercultural nas Nações Unidas
de 1999 a 2017. Em 6 de Fevereiro de 2019, escreveu exclusivamente para a Kla.tv, convidando
para um debate público sobre a 5ª geração de telecomunicações, o 5G, que agora apresentamos
de forma abreviada.

"Eu sou do contra - rejeitando toda a tecnologia.  Pelo contrário.  (Eu fui  a primeira
editora da ONU a adoptar a edição no ecrã, 10 anos antes de sua introdução geral. Eu
leccionei um curso na ONU sobre ferramentas electrónicas para escritores. Eu sempre
me interessei  em tornar  o  trabalho mais  eficiente.  Então,  quando ouvi  falar  numa
sessão informativa sobre 5G, fui descobrir as boas novas. Fomos conduzidos para os
luxuosos escritórios de uma grande empresa de telecomunicações e cumprimentados
por um grande ecrã anunciando o '5G - O Futuro'.

Um gerente intermediário afável mostrou-nos entusiasticamente uma série de vídeos
brilhantes com pessoas bonitas dando relatos brilhantes das maravilhas do 5G (com
títulos como): Porque a China está tão animada a cobertura total 5G.  O quê? Huh?
(E)  tudo  isso  foi  complementado  por  mostras  de  slides  coloridos  com  círculos
concêntricos, flechas e slogans. Baixa latência, velocidade, quarta revolução industrial,
core cloud. [núcleo pessoal de memória de acesso universal]. Fixe!

Fomos informados que as cidades “inteligentes” seriam substituídas por megacidades.
Haveria  carros  autónomos,  cirurgia  remota  (controlada),  robotização  de  humanos,
apresentadores de hologramas em conferências, jogos de vídeo de realidade virtual,
close-ups da acção em estádios. O 5G seria mais revolucionário que o vapor, do que
electricidade ou (hoje) as TI. (Mas,) A maioria das pessoas preocupa-se em reduzir o
tempo  de    download   de  um  filme  de  6  minutos  para  1  segundo? Prefeririam  ser
operados remota ou pessoalmente?  Estarão interessados em habitar megacidades?
Querem  ser  robotizados?  Nos  EUA,  as  pessoas  atacam  os  carros  autónomos.  A
tecnologia LIDAR [“um método de levantamento que mede a distância até um alvo
com luz laser pulsada”] em carros autónomos pode causar cegueira. Um estudo da
Universidade de Surrey indica que milhões de árvores teriam de ser cortadas para
garantir  a  sinalização  contínua  de  autocarros,  carros  e  comboios  autónomos.  O
apresentador foi extremamente honesto quando questionado pela minoria de cépticos
na pequena audiência. (Alguém pode) não-participar? “Não, isso não será possível.”
“E quanto à segurança dos dados? “Bem, duvido.” Regulamentação? "Bem, as leis
para governar isso terão que ser desenvolvidas à medida que avançarmos." E quanto
à nossa liberdade? "Vamos ter que dar um beijo de despedida." Implicações para a
saúde? "Biólogos terão de decidir sobre isso." A sessão de abertura revelou a divisão
entre os técnicos e os cépticos. Um programador de contadores “inteligentes” nunca
tinha ouvido falar de electricidade suja, dos incêndios em casa e mortes causadas por
contadores  “inteligentes”  na  América  do  Norte,  e  relatados  no  Youtube,  e  noutros
lugares. Um especialista em água prometeu uma melhor gestão da água e franziu a
testa irritado quando os cépticos citaram Gerald Pollack e a sua “4ª Fase da Água”,
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imaginando  se  a  água  estaria  apta  a  ser  bebida  após  a  exposição  à  radiação
electromagnética.  Os entusiastas do 5G desconsideraram o aumento das taxas de
cancro como "inevitável",  afirmando que "não se pode progredir?".  Um engenheiro
electricista  assegurou-me  que  havia  passado  décadas  a  trabalhar  em  campos
eléctricos de 400.000 volts e estava em boa forma.  “Mas e o aspecto de 5G que
forma um feixe de laser?”,  Perguntei.  "E pulsações?" "Oh,  você não entende",
disse desesperado.  Ninguém tinha ouvido falar  sobre  os  20.000 satélites  a  serem
lançados em breve - para “cobrir” cada centímetro da superfície da Terra com 5G, do
qual não haveria escapatória, mesmo nas áreas mais remotas. Muito poucas pessoas
sabem o que está reservado para o 5G. Mas, qualquer que seja o caso, parece que
vai produzir uma distopia, ou seja, uma inversão sem precedentes de todo o normal,
que  lembra  o  opressivo  "Brave  New  World"  de  Huxley,  actualizado  (embora)  em
grande  medida  do  apocalipse  zumbi.  Não seria  hora  de  ter  um debate  público
sobre se alguém quer esse maravilhoso novo mundo 5G? Desde Setembro de
2018,  Claire  Edwards,  juntamente  com  o  matemático  Arthur  Robert  Firstenberg,
publicaram o Apelo Internacional "Stop 5G on Earth and in Space", que já foi traduzido
para 23 idiomas e assinado por mais de 50.000 pessoas.
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