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FN: Varje år dör två arbetare i minuten av farliga ämnen
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Var 30:e sekund dör en arbetare på grund av giftiga
ämnen. Luft�öroreningar orsakar nio miljoner dödsfall
varje år. Barn �öds med gift i kroppen. Det konstateras
i en specialrapport från FN om mänskliga rättigheter
och farliga ämnen. Rapporten lyfter fram behovet av
ett globalt samarbete �ör att värna människors liv.

Föroreningar, som inkluderar kemikalier, är en av de vanligaste dödsorsakerna i världen. De
leder till fler dödsfall än aids, tuberkulos och malaria tillsammans. Och hårdast drabbas de
fattiga. Nio av tio dödsfall som beror på föroreningar inträffar i låg- och
medelinkomstländer.

En majoritet av världens befolkning utsätts för skadliga ämnen under hela sitt utan att
kunna påverka det. Nio av tio människor, 91 procent, lever i områden där luftföroreningarna
överskrider de riktlinjer som Världshälsoorganisationen, WHO, har satt upp.

Ska riskerna för människors liv och hälsa minskas krävs ett internationellt samarbete,
konstaterar FN:s specielle rapportör för mänskliga rättigheter och farliga ämnen, Baskut
Tuncak. Hans första rapport om konsekvenserna av den globala hanteringen av kemikalier
och avfall för de mänskliga rättigheterna presenteras på måndagen i New York.

– De är tydliga med att det behövs bindande globala spelregler. Ett globalt kemikalieavtal,
som jag läser det, säger miljöminister Karolina Skog (MP) som är på plats i New York.

– Barn är också särskilt utsatta. Rapporten lyfter fram att många barn är påverkade av
kemikalier redan när de föds. Detta är ett av flera bevis på att vi måste hitta ett bättre sätt att
hantera kemikalier för att kunna nå de globala hållbarhetsmålen.

Enligt rapporten har mer än 200 farliga ämnen hittats i moderkaka och navelsträng på
nyförlösta mödrar. Det handlar om gifter från konsumentprodukter, matförpackningar och
luftföroreningar.
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Arbetsförhållanden skiljer sig åt mellan länder och är många gånger bristfälliga. Exempelvis
exporteras bekämpningsmedel som är förbjudna i välbärgade länder till fattiga länder där
användningen har ökat. 

Globalt dör uppskattningsvis en arbetare var 30:e sekund för att de utsatts för giftiga
kemikalier, bekämpningsmedel, strålning, eller andra farliga ämnen, enligt den
internationella arbetsorganisationen Ilo.

– Vi kan och vi måste minska den siffran. Viktiga steg är att stoppa användningen av särskilt
farliga kemikalier i hela varukedjan och öka transparensen, säger Karolina Skog.  

Har Sverige och andra välmående länder ett extra stort ansvar?

– Ja det tycker jag. Det är ju vi som beställer och köper många av produkterna, och
dessutom fattar EU många viktiga beslut som påverkar produktionen.

– Det som behövs är starkare nationella regler och institutioner i många fler länder,
tillsammans med ett globalt ramverk.

FN:s rapportör konstaterar att det inte är förenligt med mänskliga rättigheter att utsättas för
farliga ämnen. Han lyfter fram det svenska initiativet “Giftfri vardag” som ett bra exempel på
hur stater kan ta initiativ för att hindra att människor utsätts för farliga ämnen.

I dag finns ett globalt samarbete i den icke-bindande kemikaliestrategin, SAICM (Strategic
Approach to International Chemicals Management). Men den löper ut 2020 och då skulle ett
nytt samarbete behöva vara på plats. Sverige och Karolina Skog har under året arbetat för att
få till ett mer ambitiöst globalt avtal för kemikalier och avfall, enligt samma modell som
Parisavtalet för klimat. 

– Det finns ett stort stöd från många delar av FN, en rad länder, frivilligorganisationer och
företag. Vi är inte ensamma om att se det här problemet och arbetet är igång. Utmaningen
nu är att omvandla energin hos en allians av ambitiösa till konkret förändring som alla står
bakom. Det kommer att kräva mycket arbete. 

Fakta

Baskut Tuncak är så kallad "Special Rapporteur" i FN för mänskliga
rättigheter och farliga ämnen. Han framhäver behovet av ett
starkare och mer omfattande globalt ramverk för att skapa ett nytt
meningsfullt avtal för att skydda människors hälsa och åtgärda
orättvisor mellan länder när det exempelvis gäller regler.
Rapportören menar att detta avtal är nödvändigt för att uppnå
många internationellt erkända mänskliga rättigheter.

Han vill bland annat se: En vidare och mer detaljerad diskussion om
mänskliga rättigheter och för att skydda människor mot
exponeringen för farliga ämnen som finns i förorenat vatten, mat
och luft samt konsumentprodukter, såsom möbler, kosmetika,
byggmaterial och leksaker.

Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara
sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och
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Till toppen

att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala
värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.

Jannike Kihlberg
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