KEMIJA IN ZDRAVJE

Več raka dojk, prostate in alergij

Obleka krade zdravje
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zdravju. Navajamo nekaj naših ugotovitev:
• Zdravniki so dokazali,
da čim dlje ženska nosi modr
ček, še zlasti oprijetega, tem
večja je verjetnost, da bo imela težave z dojkami; možen je
tudi rak dojk.
• Sintetična vlakna pomenijo veliko tveganje za vžig in
požar (ameriškim marincem
v Iraku so prepovedali nošenje sintetičnih oblačil zunaj
oporišča).
• Medicinske študije kažejo, da sintetična vlakna prispevajo k nastanku mišične
utrujenosti in mišično-gibalnih motenj, kar za športnike
pomeni razliko med zmago
in porazom.
• Študije so potrdile, da
sintetična vlakna ustvarjajo elektrostatični naboj, zato
oprijeta sintetična oblačila
prispevajo k neplodnosti pri
moških.
• Oblačilom za dejavnosti v naravi in vojaškim uniformam dodajajo insekticid
(kemično sredstvo za uničevanje mrčesa) permetrin,
čeprav niso bila opravljena
nobena testiranja o njegovih
dolgoročnih učinkih na naše
zdravje.
• V oblačila nekaterih uveljavljenih blagovnih znamk
dodajajo srebrne delce, tako
imenovano nano srebro, kot
sredstvo proti neprijetnemu
vonju, mečkanju in madežem, čeprav nam medicinske
raziskave zastavljajo resen
dvom glede njihove varnosti.
Proizvajalci oblačil in celo
mnogi toksikologi raje ver-
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je in blagostanje, temveč tudi
na zdravje vsega planeta. Zaradi vsega – od toksičnih proizvodnih postopkov in kemikalij, uporabljenih za čiščenje
teh proizvodov, pa do načina odstranjevanja oblačil, ki
povzročajo, da biološko nerazgradljivi odpadki škodujejo okolju še dolgo po tem,
ko njihovih uporabnikov ni
več.

jamejo, da nam absorbiranje (vpijanje) majhnih količin
toksičnih kemikalij iz posameznega kosa garderobe ne
more škoditi.

STOTINE KEMIKALIJ
V običajnem dnevu ne vsrkamo (absorbiramo) le po eno
sintetično kemikalijo naenkrat.
Izpostavljeni smo več sto kemikalijam. Na svoji koži uporabljamo najrazličnejše izdelke
s sintetičnimi sestavinami, kar
velja še zlasti za kozmetiko in
izdelke za osebno nego. Mnoge od kemikalij v njih se nahajajo tudi v sintetičnih oblačilih.
Posamično torej absorbiramo
sicer majhno količino kemikalij, a iz mnogih virov. Tako se
količine seštevajo, kopičijo in v
nas dosežejo točko, ko se ravnotežje poruši. To pa je lahko
škodljivo.
Trditev, ki jo ponavljajo
predstavniki industrije sintetičnih oblačil, da so »ravni toksinov prenizke, da bi
povzročale škodo«, ne upošteva vloge hkratnega skupnega delovanja (sinergije)
več kemikalij in njihovega
vpliva na zdravje. Nekatere
kemikalije same zase ne ogrožajo našega zdravja, če pa se
povežejo z drugimi, ima lahko njihovo medsebojno delovanje nepredvidljive in močne učinke z možnimi resnimi
posledicami za zdravje. Ti sinergični procesi predstavlja-

Oprijeta sintetična
oblačila prispevajo
k neplodnosti pri
moških.

Tekstil je dobesedno vtkan
v življenjsko mrežo, toda
naša navezanost na nevarno
sintetiko nas je zapeljala v
toksično slepo ulico.
Knjiga opisuje, kako oblačila
ogrožajo naše zdravje in kako
se zaščitimo
jo »črno luknjo« nevednosti
na področjih toksikologije in
preventivne medicine.
Je preveč pričakovati, da
so oblačila, ki se dotikajo naše
kože, naravna in varna, kolikor je le mogoče? Ali nas ne
bi moralo nošenje škodljivih
kemikalij enako skrbeti kot
uživanje ali vdihavanje toksinov?

SVOBODA IZBIRE
Naša svoboda, da izbiramo in nosimo naravna oblačila namesto sintetičnih, se je v
zadnjih nekaj desetletjih močno skrčila. Sintetika je zaradi
nižjih stroškov izrinila s trga
naravna vlakna. Zato je Organizacija združenih narodov
za prehrano in kmetijstvo leto
2009 razglasila za mednarodno leto naravnih vlaken.
Sintetična oblačila ne vplivajo slabo le na naše zdrav-

Ostanki materiala iz tekstilnih tovarn so pogosto tako
nasičeni z nevarnimi kemikalijami, da z njimi ravnajo kot s
strupenimi odpadki, po drugi strani pa izdelki iz teh materialov veljajo za varne za
domačo uporabo. Enako zaskrbljujoča dvojna merila veljajo za vsa sintetična oblačila; nevarne kemikalije, uporabljene za njihovo proizvodnjo, imajo proizvajalci in
ustanove za javno zdravje za
toksične – oblačila, izdelana s
temi kemikalijami, pa naj bi
bila varna za uporabo na naši
koži.
Gotovo ste slišali krilatico, da smo to, kar jemo. Če to
drži, drži tudi, da postanemo
to, kar imamo oblečeno! Iz
sintetičnih oblačil dobesedno
vsrkavamo nekatere od kemikalij, uporabljenih pri njihovi proizvodnji. Varna oblačila, izdelana iz naravnih vlaken, pa, nasprotno, pomagajo
skrbeti za zdravo telo in zdravega duha.
R. M. 

