Protegim la nostra salut en cas
d’accident nuclear.
Petició contra el projecte de
Reglament que autoritza, en cas
d’accident nuclear, la comercialització
d’aliments altament contaminats!
La Comissió Europea vol estendre els nivells màxims permesos de contaminació radioactiva adoptats al 1987 sota la pressió del lobby nuclear.
Aquests límits impliquen riscos per a la salut totalment inacceptables: a França, aquesta contaminació legal podria comportar desenes de milers
de càncers (i encara més si el pitjor succeeix), a més d’altres malalties i de la transmissió d’anomalies genètiques. Els consumidors no podran
protegir-se a si mateixos, perquè no podran distingir els aliments radioactius dels aliments no contaminats.
Per obtenir més informació sobre els nivells màxims permissibles i sobre la contaminació radioactiva en els aliments en cas d’accident nuclear,
vegeu el fitxer complet a : http://www.criirad.org/aliments-nma-accidentnucleaire/sommaire.html

Referència: Reglament del Consell que estableix els nivells màxims admisibles de contaminació radioactiva dels productes alimentaris i aliments para al
bestiar després d’un accident nuclear o qualsevol altra condició.

Exigeixo una revisió completa, transparent i democràtica de les regulacions, incloent-hi la dràstica reducció
dels nivells de contaminació permesos en cas d’accident nuclear.
En cas d’accident nuclear, sol•licito la prohibició immediata dels productes agrícoles de les zones contaminades
aquesta mesura només es podrà atenuar després d’obtenir informació fiable sobre l’abast, la naturalesa i la
intensitat de la pluja radioactiva.
S’ha de prioritzar la distribució d’aliments no contaminats, i garantir-la en tots els casos, als nadons, als nens
petits, a les dones embarassades i a les mares lactants.
Els nivells màxims de contaminació radioactiva s’han de definir segons els grups de risc i les persones més
vulnerables, per tal de protegir tota la població. La regulació ha d’esmentar clarament els nivells de risc i les dosis que les autoritats consideren acceptables, les hipòtesis que els experts han valorat, així com les obligacions
i procediments de verificació d’aquestes hipòtesis en situacions reals .
Sol•licito que les normes de protecció radiològica no es defineixin com a part del Tractat EURATOM, la missió del
qual és el desenvolupament de la indústria nuclear, sinó en el marc del Tractat de la Unió Europea. La protecció de
la salut de les poblacions no ha d’estar subordinada als interessos del lobby nuclear.

Petició ha de ser referit a CRIIRAD abans de 30 setembre 2015
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