DUFTpolitik

Duftpolitik efterlyses
Tålmodighed og tolerance er vejen frem – det modsatte
skader MCS-sagen, mener MCS Foreningen.
Målet er dog klart: et duftfrit sundhedsvæsen
Af MCS Foreningens bestyrelse

Det bliver et langt sejt træk – at få sundhedsvæsenet gjort duftfrit.
Vi skal ikke tro, at det sker på et par måneder
– eller måske et par år. Derfor er det også vigtigt, at vi er objektive og seriøse, når vi kontakter de ansvarlige ledere, politikere og embedsmænd. Det er folk, der er vant til at kræve
dokumentation, og som principielt er uddannet
til at afvise alt, der ikke kan dokumenteres.

latterliggøre vores bestræbelser på at blive taget
alvorligt. I sidste ende vil begge dele skade
MCS-sagen.
At føle, man har ret, og følelsesmæssigt reagere
ud fra det, er ikke altid det samme som at gøre
det rigtige. Indtil forskerne kommer med ny
viden, der videnskabeligt understøtter vores oplevelser, må vi ’fare med lempe’ og ikke blive
skingre og useriøse, fordi vi så risikerer at sætte
processen i stå.

Og lad os se det i øjnene; MCS kan stadig ikke
dokumenteres. Derfor skal vi, der kæmper for
MCS-sagen, ikke være for unuancerede i vores
argumentation. Så risikerer vi blot at blive bedt
om dokumentation – og så er slaget tabt.

I MCS Foreningen vil vi i stedet informere om
MCS og om, hvordan det påvirker vores medlemmer – jer – i deres hverdag.

Nej, efter MCS Foreningens mening bør vi
vælge den pragmatiske og argumenterende vej
via dialog, hvor hensyn og tolerance er nøgleordene. Både i retorikken og i dialogen.

Vi vil også komme med konkrete forslag til,
hvordan MCS’eres hverdag bliver lettere. Men
vi vil og kan ikke fra dag 1 kræve, at hele verden
indretter sig efter MCS’ere. Det bliver en flerårig proces. Bliv derfor ved med at sende jeres
oplevelser om dufte i sundhedsvæsenet til os.

MCS Foreningen tror ikke på demonstrationer
og underskriftindsamlinger – den type protest
aktioner hører fortiden til og vil i dag få samfundet og dets ledere til at opfatte os som protestbevægelse og aktivister. Politikere og
embedsmænd vil i bedste fald opfatte protest
aktioner som irriterende, og i værste fald vil de
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Det handler som nævnt om hensyn og tolerance, og vi foretrækker saglighed og samarbejde.
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