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Ingen radioaktivitet i vores
mad!
Underskriftindsamling mod forslaget
om en europæisk lov som i tilfælde af
en atomulykke tillader handel med
meget forurenede fødevarer!

t

Den europæiske Kommission vil forny det maximale niveau der er tilladt for den radioaktive forurening og som blev vedtaget i 1987 under pres fra
kernekraftlobbyen. Denne grænse medfører en fuldstændig uacceptabel sundhedsrisiko: I et land af Frankrigs størrelse ville denne forurening
fremkalde titusinder af cancertilfælde (og endda flere hvis det værste skulle ske) uden at medregne andre sygdomme og overførsel af genetiske
misdannelser. Forbrugerne vil ikke kunne beskytte sig mod det for de vil ikke kunne skelne radioaktive fødevarer fra dem der ikke er forurenede.

- Jeg anmoder om en fuldstændig, gennemskuelig og demokratisk omarbejdelse af
loven, inklusive en stærk reduktion af det tilladte forureningsniveau i tilfælde af en
atomulykke.
- I tilfælde af en atomulykke kræver jeg et øjeblikkeligt forbud mod landbrugsprodukter fra forurenede zoner. Forbuddet skal kun kunne modereres efter fremskaffelse af pålidelige informationer om
udstrækningen, arten og intensiteten af det radioaktive nedfald.
- Uddeling af fødevarer der garanteret ikke er forurenede skal i alle tilfælde og fortrinsvis ske til spædbørn, småbørn, gravide og ammende kvinder.
- Det maximalt tilladte niveau for radioaktiv forurening skal defineres i forhold til risikogrupper og til
de mest sårbare individer således at den samlede befolkning beskyttes. Loven skal klart formulere
risikoniveauet og de doser som myndighederne bedømmer som acceptable, samt de formodninger
som fastholdes af eksperter, såvel som forpligtelserne til og udformningen af deres kontrol i en reel
situation.
- Jeg forlanger at normerne for radioaktiv beskyttelse ikke længere defineres inden for rammerne af
Euratom-traktaten hvis mission er udvikling af atomkraftindustrien, men inden for rammerne af Den
europæiske Union.
- Beskyttelse af befolkningernes sundhed skal ikke være underkastet atomlobbyens
interesser.
Andragende skal sendes til CRIIRAD før 31 januar, 2016
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