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Uppdrag: Hitta gifter pa
BORAS. - De har leksakema hade
|ag nog valt att slanga. sager
Jennica Robertsson och luktar
paenmjukplastfjaril.

Hon hjalper Naturskyddsfor-
eningen att rakna antal plast-
produkter pa Sveriges forsko-
lor ochfdrskolan Ur och Skur
Kra kan i Boras var en av de fdr-
staattstuderas.

Fbrskollarare Erika Wallin tar bur-
ken med plastfjarilar, stoppar ner
nasan i burken och rynkar pi na-
san.
- Usch, detta luktar forfarligt iUa.

Vi skulle ha nagon leksak som pa-
minner om naturen, tankte vi, och
sa valde vi den har, men att den har
har mycket kemikalier i sig forstar
jag nu, sager Erika Wallin.

I veckan gick startskottet for
Naturskyddsforeningens materi-
alinventering av landets forsko-
lor.

Jennica Robertsson ar medlem i
Naturskyddsforeningen och sjalv
mamma till en av eleverna pa for-
skolan UrochskurKrakan vidBjor-
kehovsgarden utanfor Boras. Hon
vill bidra till att medvetenheten
kring kemikalier okaroch fickklar-
tecken fran skolans ledning att in-
ventera skolan.

- Nat det var dags att skriva in nun
dotter pa forskola sa ringdejag till
kommunen och till olika skolor
men jag hittade ingen kommunal
forskola som hade en ekologisk
profil. Darfor valde jag Ur och
skur eftersom barnen ar mycket
utomhus pa den har skolan och

darfor slipper utsattas for inom-
husmiljo i s3 hog grad, sager Jen-
nica och fortsatter inventeringen
bland materialen och leksakema
pa forskolan.

Hon raknar antal plastmattor,
plastleksaker, vaxdukar, noterar
vilket material filtarna ar gjorda
av, hur de tvattas, om barnen ater
maten pa plast- eller porslinstallri-
kar och s3 vidare.

Allt detta bidrar till hur stora
halter miljogifter barnen far i sig
under en dag pa forskolan. For-
skollararen Erika Wallin gar efter
och raknar hon ocksa.

- Det ar mycket man inte tanker
pa. Vi stravar ju hela tiden efter
att omge oss med sakra produkter
och leksaker. Vi vill ha hallbar plast
som racker lange och borden har
Ijuddampande plastmaterial i sig.
Vi tankerpa att leksakema inte ska
vara for sma for att stoppas i hal-
sen. Men det ar helt klart att vi be-
hover gora en oversyn nar det gal-
ler det miljomassiga perspektivet,
sager Erika Wallin.

Nu har Jennicas dotter gatt i for-
skolan i ett halvar och Jennicas for-
hoppning ar att fler forskolor ska
borja fi upp ogonen for ekologis-
kaval.

- Jag tycker att det ska finnas
tillgang till ekologiska forskolor.
Och om inte det firms sa tycker
jag att forskolorna ska valja eko-
logisk mat och att man minimerar
mangden plast pa" forskolorna, sa-
ger hon.
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» Operat ion giftfri forskola
• Under 2013, med start
i maj, genomfor Natur-
skyddsforeningen projek-
tet Operation giftfri for-
skola. Projektet gar ut pa
attmedhjalpavideella
krafterfran Kemikalienat-
verketgora materialin-

ventering pi 150 forsko-
lor runt om i landet i syf-
te att gora en uppskatt-
ning av mangden kemi-
kaliehalter i rummen. In-
venteringen gar till som
sa att de ideella raknar
antal produkter, leksaker

och textiliersom innehal-
ler plast. Senast 31 augus-
ti ska inventeringen va-
ra klar och i host kommer
Naturskyddsforeningens
rapport om resultaten.
Ka'Ha: www.naturskydds

foreningen.se

Forskolor ar sarskilt
utsatta for kemikalier
BORAS. Barn som vistas i forsko-
temiljd ar sarskilt utsatta for
miljdgifter, visar forskning. Det
beror sannolikt pa att manga
f orskcHor Mr en miljo med en
stor mangd plastprodukter och
plastleksaker som utsdndrar
kemikalier.

En av fa studier som har gjorts om
kemikalier pa forskolan gjordes
2006, da professor Cyntlua de Wit
vid Stockhohns universitet matte
kemikalievardena pi ett antal for-
skolor. Hon farm da bland annat
fiera bromerade flamskyddsmedel
bade i luften och i dammeL Detta ar
kemikaUer som tillsatts i plast och
textilier for att fbrhindra att de fat-
tar eld, men ar ocksa cancerfram-
kaUande.

Yhra Grudd pi Naturskyddforen-
ingen ar projektansvarig for Ope-
ration giftfri forskola och hoppas
att varens inventering ska bidra
till ett kunskapslyft nar det galler
plaster p4 forskola.

-1 stort sett kan man s aga att man
ska vara valdigt forsiktig med plast

overhuvudtaget, bade gammal och
ny. Plast innehillerhormonstoran-
de amnen som lacker ut Och detta
galler all plast, aven den plast som
finns i exempelvis mobler och som
soffstoppning, sager Ylva Grudd.

I ar bedriver ocksa Miljostyr-
ningsradet ett liknande arbete i
och med forstudien giftfri forsko-
la. De kommer att ha nytta av Na-
turskyddsforeningens studie, be-
rattar Peter Nohrstedt

-Det arjattebra att Naturskydds-
foreningen tar tag i den har fragan.
Omdepresenterarvolymuppskatt-
ningar av materialet inne pa for-
skolor sa ar det en studie vi kan an-
vanda oss av, sager Nohrstedt som
dock tycker att kunskapen om ris-
kerna med plast fortfarande ar lag.

-Man kan saga att his toriskt sett
har plast varit ett problem. Men
i dag kan man inte saga att all plast
ar dalig. Kunskapen om kemikali-
ernas nedbrytningsprocess argan-
ska lag overhuvudtaget, och man
maste gora en bedomning i varje
enskilt fall om vilket material som
arbast att anvanda.
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Jennica Robertsson berattar for forskolebarnen Elliot och Axel att det kan finnas plastprodukter aven i golv.

Erika Wallin och Jennica Robertsson studerar viiken plastsort som bur-
ken argjord ay.

Jennica Robertsson och Erika Wallin lut
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Hittagifterpa forskolan

Jennica Robertsson berattar for forskolebamen Elliot och Axel attdetkanfinnas piastprodukter avenigolv.
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Erika Wallin och Jen
kenargjordav.

Jennica Robertsson och Erika Wallin luktar pa plastleksaker,nica Robertsson studerar vilken plastsort som bur-
Jennica Robertsson raknar antal piastprodukter i hela farskolan. Fon
lebarnet Elliot far sig en eftermiddagssmorgas.


