
Den svenska miljöpolitiken är helt unikt! 
 
När man inte har kraft i Alliansen att riva upp LRF + s+ mp + kommunisternas etanol 
sörja då tar vi tag i en annan viktig fråga – helt medvetande om att denna är politisk 
gångbar och inga protester kan förväntas. Låt då folk bli sjuka av Etanolet under tiden 
det blir nästa regerings problem…är det så här det går till?  
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Dom i miljötvist om miljöfarligt ämne mellan Sverige och kommissionen 
 
Imorgon, den 11 juli kommer  EG-domstolen att meddela dom i målet om parakvat mellan 
Sverige och kommissionen. 
 
Sverige stämde kommissionen i februari 2004 sedan kommissionen godkänt det akut toxiska 
ämnet parakvat för användning i bekämpningsmedel inom unionen. Kommissionens beslut 
medför att bekämpningsmedel som innehåller parakvat under vissa förutsättningar ska 
godkännas i Sverige. 
 
I Sverige har parakvat varit förbjudet sedan 1983. Ämnet är akut giftigt och bedöms som 
extremt hälsofarligt. Det kan orsaka skador på människors lungor, hud och ögon och leder i 
värsta fall till döden. Det finns inget botemedel mot ämnet. 
 
Sverige är av uppfattningen att kommissionens direktiv bör ogiltigförklaras. Ett domslut med 
den innebörden vore en stor framgång för människors hälsa och miljö, inte bara i Sverige och 
EU utan även i tredje världen. 
 
Parakvat anses vara ett av de allvarligaste problemen på bekämp¬ningsmedelsområdet 
globalt. Problemen gäller i första hand människors hälsa och arbetarskydd och är mest uttalat i 
utvecklingsländer. En uppskattning är att ca 10 000 personer per år i världen dör till följd av 
olyckor med parakvat. En förgiftning med parakvat är irreversibel och medför en mycket 
plågsam död som kan ta dagar eller veckor. 
 
Eftersom parakvat är så giftigt kan även ett litet misstag eller en fel¬användning få allvarliga 
konsekvenser. Parakvat bryts också ned långsamt i naturen och kan därför ansamlas i jorden 
där det kan ge långvarig negativ effekt vid läckage till vattenmiljöer och på vilda däggdjur. 
 
Inom EU används parakvat i ogräsbekämpningsmedel t.ex. i oliv-, vin och hasselnötsodling i 
Grekland, Italien och Frankrike. 
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