
Rösta föR
En giftfRi 
föRskola

i Jönköping

Vad kan Jag göRa?

E  Tvätta nyinköpta kläder och sängkläder innan du 
 använder dem första gången

E  Vädra och damma av madrasser och sängkläder

E  Unvik mat från konservburkar

E  Vädra ur bilen om den stått i solen och blivit het

E  Köp mer ekologisk mat – den produceras utan 
 konstgödsel och bekämpningsmedel

E  Undvik textilier, kläder och möbler som är impreg-
nerade, flamskyddade eller antibakteriella

E  Välj miljömärkta produkter när du köper nytt 

forskare har hitintills identifierat flera hundra ämnen 
som kan störa människans hormonsystem. Kända exem-
pel är ftalater, bisfenol A, bromserade flamskyddsmedel, 
bly och kvicksilver. Störningar i hormonsystemet leder 
till ett ökande antal fall av cancer, diabetes, försämrad 
spermakvalitet, missbildade könsorgan, köldkörtelpro-
blem, låg födelsevikt och för tidiga eller avbrutna 
graviditeter. Många kemikalier är ännu inte studerade 
och den samlade effekten av alla dessa kemikalier, den så 
kallade cocktaileffekten, är omöjlig att förutse.

BaRn äR säRskilt känsliga och från barnens madrasser, 
eller på golvet där de leker, kan barn få i sig flamskydds-
medel, ftalater eller lösningsmedelsrester. Mjuka plast-
leksaker kan innehålla PVC (polyvinyklorid) och ibland 
tungmetaller som bly. Människans hormonsystem styrs 
av de endokrina organen som producerar över 50 olika 
hormoner. Organen är viktiga för ämnesomsättning, 
fortplantning och immunförsvar.

antiBaktERiElla mEdEl har tagits fram för att vara giftiga 
för bakterier men de kan också ge hormonstörande 
effekter och multiresistens. Dessutom är de farliga för 
livet i de vattendrag där de så småningom hamnar. De 
kan finnas i skor, sportkläder, datortangentbord, pen-
nor, bänkskivor, skärbrädor, köksredskap, städmaterial, 
duschdraperier, toalettsitsar, kattsand, täcken, tapeter, 
mattor med mera. Var uppmärksam om en vara mark-
nadsförs som ”behandlad mot dålig lukt”, ”for lasting 
freshness”, ”anti-odour” eller ”hygienic protection”.

miljöpaRtiEt dE gRöna i Jönköping aRBEtaR föR att:
E  Kemikalier i förskole- och skolmiljö ska kartläggas, 

farliga material som PVC och polykarbonat fasas ut 
och att giftfria byggmaterial ska användas vid nybygg-
nation och renovering.

E Ställa höga miljö-, hälso- och djurhållningskrav vid 
upphandlingar av mat och material till våra förskolor 
och skolor.

E  Erbjuda utbildning för personal i förskolor om vilka 
kemikalier i våra barns miljö som bör undvikas.

Du kan bli medlem i 
Miljöpartiet de gröna 
via vår hemsida: 
mp.se/bli-medlem

Kemikalier finns i nästan allt som du och dina barn kommer i kontakt med i vardagen. De 
finns i kläder, hygienprodukter och smink, byggmaterial, förpackningar, elektronik, lek-
saker med mera.


