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Geen radioactiviteit in ons eten!
Petitie tegen het projet van het
Europees reglement die de handel
goedkeurt van zwaar besmette
voedingswaren.

De Europeese Commissie wil voorzetten dat het maximale niveau van radioactiviteit word geaccepteerd, goedgekeurd in 1987 onder de druk van de
nucleaire lobby.
Zijn limieten houden ontoelaatbare sanitaire risico’s in ; op franse schaal kan deze besmetting duizenden kankers veroorzaken ( en nog veel meer in
het ergste geval) afgezien van andere aandoeningen en de overdracht van genetische afwijkingen.
De gebruiker zal zich niet meer kunnen beschermen, want ze kunnen het verschil niet onderscheiden tussen radioactive voeding, of niet besmette
voeding.

- Ik vraag een complete nieuwe bewerking, transparant en democratisch van de regeling, inclusief de drastische daling van het toegestaane niveau van besmetting bij een kernongeluk.
- Bij een kernongeluk, vraag ik het onmiddelijke verbod van landbouwprodukties die van de besmette gebieden
komen, deze regeling kan alleen verzacht worden na gegronde informaties op het lange termijn, over de natuur
en de hoeveelheid van de gevallen radioactiviteit.
- Voor de distributie van de voedingsmiddelen moeten de volgende groepen de voorrang krijgen ; zuigelingen, kleine kinderen, zwangere en zogende vrouwen.
- Het maximale toegestaane toelaatbare niveau van radioaktiviteit moet gedefineerd worden in functie van
risikogroepen en de meest kwestbare personen en op deze manier de hele bevolking te beschermen, Het regelement moet duidelijk het niveau van risico en de geaccepteerde hoeveelheid door de autoriteiten toegestaan,
vermelden. Deze hypothese verklaart door deze experts en ook de verplichting en gebruiksaanwijzing van hun
kontrole in een werkelijke situatie.
- Ik vraag dat de normen van de radiobescherming niet bepaald worden door in het kader van het verdrag Eurotom die als missie heeft de kernindustrie te ontwikkelen, maar in het kadervan het verdrag van de Europese
Unie.
- Moet de sanitaire bescherming van de bevolkingen niet ondergaan, voor het belang van de
kern lobby.

Petitie om vóór 31 januari 2016 om CRIIRAD worden verzonden
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