Guvernør i Washington erklærer maj 2011 for MCS-måned
Af Christiane Tourtet, B.A., oversat af formand Susanne Hemdorff
Guvernøren i Washington, Christine O. Gregoire, underskrev i januar en proklamation, hvori maj
2011 blev erklæret som MCS "Awareness Month" i staten Washington. I proklamationen står der, at
folk i alle aldre i Washington har udviklet en tilstand, der kaldes Multiple Chemical Sensitivity
(MCS, mangeartet kemisk overfølsomhed), som følge af enten en enkelt massiv udsættelse eller
gentagne lavdosis-udsættelser for giftige kemikalier og andre irritanter i miljøet.
Der står også, at MCS anerkendes af talrige organisationer, som støtter kemisk skadedes sundhed og
velfærd, herunder Verdenssundhedsorganisationen, Americans with Disabilities Act (amerikansk
handicaplovgivning), Social Security Administration (forvaltning af social sikring), U.S.
Department of Housing and Urban Development (ministeriet for bolig- og byudvikling) og
Environmental Protection Agency (den amerikanske miljøstyrelse). MCS er en kronisk tilstand, der
endnu ikke kan helbredes, hvor symptomerne omfatter kronisk træthed, smerter i muskler og led,
udslæt, astma, hovedpine og andre vejrtrækningsmæssige og neurologiske problemer.
Guvernøren anfører også, at MCS kan have store konsekvenser for mennesker med dette handicap,
hvad angår økonomi, beskæftigelse, bolig, sundhed og sociale relationer. Rimelige muligheder mht.
bl.a. bolig og bevidstgørelse om MCS kan bevirke, at mennesker med dette handicap kan få adgang
til at arbejde og gå i skole og til offentlige faciliteter og andre miljøer, hvor de fortsat kan bidrage
med deres faglige færdigheder, idéer, kreativitet, evner og viden. Mennesker med MCS har brug for
støtte og samarbejde fra familie, venner, kolleger og samfundet i deres håndtering af tilstanden og
tilpasning til en ny livsstil. Guvernøren opfordrer alle borgere indtrængende til at bakke op om dette
særlige forhold.
MCS er efterhånden blevet en frygtelig, global epidemi, der øges i omfang med foruroligende hast.
Det anslås, at 16% af befolkningen i USA lider af MCS. MCS er en miljøsygdom, der udløses af
udsættelse for giftige kemikalier i miljøet, den direkte konsekvens af den globale forurening. MCS
har spredt sig til USA, Frankrig, Canada, Tyskland, Italien, Spanien, Australien, Danmark, Sverige,
Schweiz, Finland, Norge, Brasilien, Kina, Japan, Indien, Pakistan, Storbritannien, Irland og mange
andre lande.
Læs mere om MCS på http://www.nettally.com/prusty/mcs.htm, hvor man også kan se guvernør
Christine O. Gregoires proklamation.
Kilde: http://www.americanchronicle.com/articles/view/217707

