
Ja til en giftfri verden! 1 

Mennesker i dag bærer på rundt 200–400 miljøgifter i kroppen hver dag. Dette er stoffer 2 
som ikke er nedbrytbare på flere 1000 år og er svært skadelige for levende organismer. De 3 
brukes i alle mulige produkter, som kosmetikk, klær, elektronikk, skismøring med mer. 4 
Miljøgifter utgjør en stor trussel for hele næringskjeden, ettersom de bioakkumulerer, det vil 5 
si at de samler seg oppover i næringskjeden. Videre fester miljøgifter seg godt til mikroplast, 6 
som også finnes i tannkrem, fleeceprodukter og gummigranulater. Det må også tillegges at 7 
alle plastprodukter som slites, gjennom bruk eller vask for eksempel, slipper ut mikroplast. 8 
Mikroplast og plast generelt finner lett veien ut i natur, elver og hav og er et mildt sagt lite 9 
næringsrikt måltid for alt som lever. 10 
 11 
Et eksempel på hvordan mikroplast og bioakkumulering tilsammen kan gjøre stor 12 
skade er at et plankton får i seg miljøgifter fordi det har fortært mikroplast. Dette planktonet 13 
vil så bli spist av ei reke, som seinere blir spist av fisk. Deretter kan dette enten bli spist av en 14 
sel og deretter en isbjørn, eller så kan det hende at vi mennesker spiser den. Uansett så 15 
ender dette da på toppen av næringskjeden, og da også i større omfang enn det det begynte 16 
med. Miljøgifter, som man stort sett finner i forbruksprodukter, utgjør i tillegg en stor 17 
trussel mot folk og ressurser der de produseres. Vann forgiftes og arbeidere har høy risiko 18 
for å utvikle for eksempel kreft. Norsk forbruk spiser opp ressursene til andre land og gjør 19 
landa mindre egna til blant annet å dyrke egen mat. Dette fordi miljøgiftene ikke produseres 20 
i Norge. Dette er Senterungdommen kritisk til og ønsker derfor å forby miljøgifter. 21 
Norge har i flere omganger forbudt miljøgifter innen gruppen PFAS. Det er bra, men 22 
ikke effektivt nok. Selskaper kan gjøre en bitteliten endring og kalle stoffet noe annet, men 23 
dette nye stoffet er fortsatt like skadelig. Derfor må man altså forby grupper av miljøgifter 24 
og ikke kun basere seg på å forby enkeltstoffer. 25 
 26 
Det finnes i en rekke produkter, som blant annet kosmetikk og tannkrem, men også i 27 
gummigranulater på kunstgressbaner. I tillegg til at plasten ikke er sunne for dyr å få i seg, så 28 
er også mikroplast noe som miljøgifter lett fester seg til. 29 
   30 
Senterungdommen vil: 31 

- Støtte et forbud mot grupper av miljøgifter som PFAS. 32 
- At det må innføres et generelt importforbud mot varer som ikke tilfredsstiller 33 

samfunnets krav til sikkerhet, og som dermed kan være til skade for mennesker og 34 
miljø. 35 

- Jobbe for mikroplastreduserende tiltak. 36 
  37 
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