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Problemkemi ud af vores produkter
Forbrugerrådet Tænk har i årtier arbejdet på at få problemkemi ud af
forbrugerprodukter. Forbrugerrådet Tænk Kemi har gennem test vist, at
mange produkter på det danske marked indeholder uønsket kemi.
Skrappere kemikrav og fuld oplysning, særligt om produkter til børn,
efterlyses.
Forbrugerrådet Tænk mener, at







Der skal være skrappere kemikrav til hverdagsprodukter, særligt når det handler om produkter til
børn. Men også andre forbrugerprodukter, fx gør-det-selv-produkter og medicinsk udstyr, bør være uden problematisk kemi.
Forbrugerne skal have fuld oplysning om kemi i bl.a. legetøj og andre børneprodukter.
EU bør stramme reguleringen af uønsket kemi.
Flere kemikalier bør optages på Kandidatlisten (liste over stoffer, der er særligt problematiske).
Danmark bør gå foran i kampen mod problemkemi.

Baggrund
Hormonforstyrrende stoffer som bisphenol A
og ftalater samt allergifremkaldende stoffer
som MI og andre konserveringsmidler dukker
med regelmæssighed op i vores test af forbrugerprodukter sammen med stoffer, der også
kan være problematiske i miljøet.
Desværre går det meget langsomt med at få
forbudt eller udfaset den uønskede kemi. Erfaringerne viser tydeligt, at kemireguleringen
konstant er bagud i forhold til den viden, som
forskere verden over genererer om stoffernes
uheldige egenskaber.
Forbrugerrådet Tænks undersøgelser og undersøgelser fra andre NGO’er verden over
viser, at uønskede kemikalier forekommer i
helt almindelige forbrugerprodukter, og dermed er der en risiko for, at mennesker udsættes for de negative effekter, kemikalierne kan
have på vores sundhed.
Hvad betyder det for forbrugerne?
Det er ikke nemt for forbrugerne at gennemskue, hvilke kemikalier der er i almindelige

forbrugerprodukter. Forbrugere kan bruge
deres ret til at få oplysning om kandidatlistestoffer i forbrugerprodukter. Men det er ikke
nemt, og ikke mange forbrugere ved, at de har
denne ret. Kandidatlistestoffer er stoffer optaget på EU’s liste over ’uønskede stoffer’.
Forbrugerrådet Tænk Kemi og Miljøstyrelsen
har gjort det nemmere at få styr på kandidatlistestofferne med appen Tjek Kemien. Og med
appen Kemiluppen har Forbrugerrådet Tænk
Kemi gjort det mere overskueligt og nemt for
forbrugerne at træffe et trygt valg, hvis man
ikke ønsker at købe kosmetik og plejeprodukter med problemkemi.
Løsningsforslag
Vi ønsker, at der fra politisk side i Danmark
arbejdes for endnu skrappere kemikrav til
hverdagsprodukter og andre produkter, fx gørdet-selv-produkter og medicinsk udstyr. Det er
især vigtigt, når det handler om produkter til
børn, da børn er særligt sårbare over for udsættelse for kemikalier.

Forbrugerne bør have krav på fuld oplysning
om kemi i bl.a. legetøj og andre produkter til
børn.

forstyrrende stoffer og cocktaileffekter. I dag
tages der fx stort set ikke højde for vores udsættelse for hormonforstyrrende stoffer.

Det skal være lovpligtigt for virksomhederne at
sætte ingredienslister på legetøj og andre produkter til børn, så det fremgår, hvilke kemikalier der er brugt i produktet, ligesom man kender det fra fødevarer og kosmetiske produkter.

Flere kemikalier bør optages på Kandidatlisten
(liste over stoffer, der er særligt problematiske). I dag er der 209 stoffer på listen. Den
internationale NGO ChemSec vurderer, at der
burde være omkring 1.000 stoffer på listen.

Er det muligt at samle et politisk flertal, der
helt fjerner uønsket kemi i legetøj og andre
produkter til børn, er det klart at foretrække
frem for deklarationspligt.

Danmark bør gå foran i kampen mod problemkemi, hvilket tidligere og nuværende regering
fortsat gør, og gerne med forbud, der kan udfordre EU-Kommissionen og tvinge den til at
vise handling på det pågældende område.

Vi vil have, at EU strammer reguleringen af
uønsket kemi, særligt med fokus på hormonYderligere oplysninger
Projektchef Claus Jørgensen, cj@fbr.dk / 2222 7455,
eller vicedirektør Vagn Jelsøe, vj@fbr.dk / 2280 6106.

Fakta om problemkemi


64 % siger, at de i ’høj’ eller ’nogen’ grad bekymrer sig om kemikalier i hverdagen. (Analyse DK,
august 2016)

Fakta om Forbrugerrådet Tænk Kemis arbejde


Forbrugerrådet Tænk Kemis arbejder for, at forbrugerne også i årene fremover vil kunne få hjælp
og adgang til vores test af produkter og information om uønsket kemi i forbrugerprodukter, således at de kan tage et oplyst valg.



Forbrugerrådet Tænk samarbejder nordisk og europæisk i arbejdet for en verden med mindre
skadelig kemi i forbrugerprodukter. Og det arbejde har vi intensiveret inden for rammerne af vores projekt Forbrugerrådet Tænk Kemi.



På nordisk plan har vi et godt samarbejde med Forbrukerrådet i Norge og med Sveriges Konsumenter, og på europæisk plan samarbejder vi med vores paraplyforbrugerorganisation BEUC og
forbrugerstandardiseringsorganisationen ANEC omkring at få den uønskede kemi ud af forbrugerprodukter. Derudover samarbejder vi med netværket for miljøorganisationer (European Environmental Bureau) samt en række andre kemi- eller sundheds-NGOer i EU og USA.



Siden den 1. september 2017 har vi samarbejdet med myndigheder og organisationer fra 14 lande i
EU om at udvikle en app (Scan4Chem) på europæisk plan, der kan overtage vores danske app
Tjek Kemien. Appen er lanceret og hedder ”Tjek Kemien” i Danmark. www.tjekkemien.dk. Projektet er et samarbejde med 20 partnere, og fra Danmark er Miljøstyrelsen og Forbrugerrådet Tænk
Kemi involveret. Projektet løber over 5 år.



Der er kommet et bud på kriterier for hormonforstyrrende stoffer fra EU-Kommissionen, et bud
der har været længe undervejs, og som ikke sikrer beskyttelsen af forbrugerne eller miljøet tilstrækkeligt. Sammen med vores europæiske samarbejdspartnere vil vi arbejde på at sikre en bedre definition.

Forbrugerrådet Tænk er en uafhængig medlemsorganisation,
der arbejder for et Danmark, hvor alle forbrugere kan foretage et trygt valg.
Forbrugerrådet Tænk har ca. 85.000 personlige medlemmer og 28 medlemsorganisationer.
Læs mere om vores test, gode råd og vores 31 forbrugerpolitiske mærkesager.
Tilmeld nyhedsbrev og bliv opdateret på taenk.dk.

