Resultat och slutsatser

Projekt Leksaksfrågan 2013
Av 19 butiker som vi frågade var det bara McDonalds som inte svarade alls, även om flera
butiker inte ordnade svar om alla produkter. I flera fall var svaret långa utländska testprotokoll
som är omöjliga för konsumenter att tolka. Ingen butik uppger att någon produkt innehåller
ämnen från Kandidatlistan i halter över 0,1 %, men i flera fall finns de i lägre halt! Ett företag
uppmärksammade efter vår fråga en produkt med för mycket bly. Svaren kommer att finns på
vår hemsida.
Vissa företag verkade väl insatta i dessa frågor (Ikea, Ica) och flera gav oss snabba och fylliga
svar (bl.a. Clas Ohlson ÖoB) men de flesta behöver ha bättre kunskaper. Bemötandet i
butikerna varierade från förvåning till stor hjälpsamhet. Vi noterar också att många
märkesvaror och företag har egna hemsidor men de saknar miljö- och hälsoinformation. Om
fler frågar kan företagen bli bättre på att känna till sina varor och svara kunder.
Reglerna är omfattande och alla vi frågat kan dem inte. De är också mer anpassade för fri
handel än för skydda barns hälsa. De värsta ftalaterna (mjukgörare) är t.ex. bara förbjudna i
leksaker och barnavårdsartiklar som barn kan stoppa i munnen eller tugga på dem. Men om
barnet bara kan slicka på varan är den tillåten.
Svaren var ibland svåra att förstå trots att vi som ingick i gruppen var insatta i systemet.
Majoriteten av leksaksköpare litar säkert på att inget farligt får säljas.
För att få bort dessa ämnen vill vi ha kraftfullare lag med fler förbud och förbud redan när
mindre farliga alternativ kommer ut på marknaden. Vi vill också att kandidatämnen inte ska få
finnas i leksaker.
För att ta hänsyn till barns hälsa och naturens väl finns många råd att följa från olika
myndigheter och organisationer. Här är några återkommande tips;





Köp leksaker som håller länge
Välj hård framför mjuk plats.
Undvik klibbiga leksaker.
Undvik skumplast med ftalater. De
finns i skumplast av typen PUR och
EVA.







Fråga efter leksaker utan PVC-plast.
Köp leksaker av obehandlat trä
Köp minsta möjliga av elektriska och
elektroniska leksaker.
Köp Svanen-märkta leksaker.
Äldre mjuka plastsaker bör sorteras ut

Kanske det viktigaste rådet är att lära mer om kemikalier i leksaker och andra varor. Ett sätt är
att medverka i vårt fortsatta arbete.
Naturskyddsförningen Karlstad – kemikaliegruppen 2013
Naturskyddsföreningen Karlstad, kemikaliegruppen:
http://www2.naturskyddsforeningen.se/kretsar-lan/varmland/karlstad/verksamhet/arbetsgrupper/kemikalier/
Kemikalieinspektionen www.kemi.se
Naturskyddsföreningen www.naturskyddsforeingen.se sök på leksaker

