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Ingen radioaktivitet i maten vår!
Opprop mot EU-prosjeket
som tillater, ved atomulykker,
kommersialisering av svært
kontamineret mat.

EU- kommisjonen ønsker å utvide maksimalt tillatte nivået av radioaktive forurensning vedtatt i 1987 under press fra kjernfysiske lobbyen.
Disse begrensningene innebærer enn helt uakseptabelt risiko : i Frankrike , kan denne lovlige kontaminering føre til titusenvis av kreft ( og mye mer
hvis verre skjedd ) , ikke å nevne andre patologi og overføring av genetiske misdannelser .
Forbrukeren vil ikke kunne beskytte seg , fordi han ikke vil være istand til å skille mellom radioaktiv mat og ikke forurenset mat .

- Jeg spør en fullført , gjennomsiktikt , demokratiskt overhalling av reguleringen inkludert av kontamineringnivåer i tilfelle av kjernefysiske ulykke .
- I tilfelle av kjernefysiske ulykke , jeg be om ett øjeblikkelig forbud på produksjoner fra landbruket i forurensede områder .
Dette tiltaket kan bli avslappet bare etter å få pålitelige informasjoner om graden , naturen , og intensiteten av radioakviv nedfall .
- Distribusjonen av uforurenset mat skal bli privilegert og garantert i alle tilfeller for spedbarn, barn i
ung alder , gravide kvinner og kvinner som ammer .
- Tilllatt nivåer av radioaktiv forurensing må defineres på grunnlag av utsatt grupper , de mest sårbare personene , for
å beskytte hele populasjonen . Regelverket skal nevne klart risikonivåer og de doser , som myndighetene velger , i tillegg
forpliktelser og deres bekreftelse i faktiske situasjon.
- Jeg be om standarden for strålevern skal ikke lenger defineres i Euratom – traktaten som har mål å utvikle atomindustrien , men inn i EU – traktaten . Helsebeskyttelsen av befolkningen bør ikke i hendene av atomindustriens
lobby .

Opprop for å bli sendt til CRIIRAD før den 31 januar 2016
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