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Neniu radioaktiveco en nia
manĝaĵo!
Petskribo kontraŭ la eŭropa
reglamento-projekto kiu rajtigas
la komercadon de ege infecktitaj
manĝajoj se okazas nuklea
akcidento.

La eùropa komisiono volas pli daùrigi la nunajn akcepteblajn maksimumnivelojn de radioaktiva infecktado adoptitajn en 1987 sub influo de la nukleindustria premgrupo
Tiuj niveloj implicas neakcepteblajn riskojn pri la sano : Francskale, tiu leùa infektado povus krei dekmilojn da kanceroj (eù pli se katastrofo okazus)
krom aliaj patologioj kaj genetikaj anomalioj.
La konsumantoj ne povos sinùirmi ùar ili ne povos diferencigi inter la radioaktivaj manùaùoj kaj la ne infektitaj manùaùoj.

- kompletan reverkadon, videblan kaj demokratan de la reglemento inkluzive drastan malpliigon de la
infekta maksimumniveloj permesitaj okaze de nuklea akcidento.
- la tujan malpermeson de agrokulturaj produktoj elvenantaj de infektitaj zonoj. Kiu estus mildigita nur post la
akiro de fidindaj informoj pri amplekso, naturo kaj intenseco de la radioaktivaj refalaùoj.
- al beboj, infanetoj, gravedaj kaj mamnutrantaj virinoj estuùiel garantiita la disdonado de neinfektitaj
manùajoj. Por protekti la tutan popolon, la akceptebla maksimumnivelo de radioaktiva infektado estu
determinita laù la plej riskhavantaj grupoj kaj malfortaj individuoj.
- la reglamento devas klare enhavi la risknivelojn kaj la doznivelojn taksitajn akcepteblaj de la spertuloj, kaj la
devigon kaj kondiùojn por kontroli ilin en efektiva okazo.
- ke la normoj pri protektado kontraù radioaktiveco ne plu estu determinitaj kadre de la Euratom traktato
kies misio estas kreskigi la nuklean industrion, sed kadre de EÙropa Unio traktato. La sanprotektado de popolo ne estu subordigata al interesoj de nukleindustriaj premgrupoj.

Peticio por esti senditaj al CRIIRAD antaÙ Januaro 31, 2016
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