Vänner!
Kul att se er alla här när vi idag förbereder en flytt, vår flyttfest av Stadex har nu börjat tillsammans
med Nätverket för en giftfri stadsmiljö. Ett nätverk som blivit hånat av många och där också
politiker på den borgerliga sidan kallat nätverket för ett drev som har ett egenintresse av
industrilokalerna utmed Norra Grängesbergsgatan.
Det är bland annat moderater och kristdemokrater som har förhoppningen att kommunstyrelsen
genomskådar motivet bakom en ”En giftfri stad”. Dessa påhopp är inte bara falska och bedrövliga
utan helt skamliga! Vänner jag är blir inte bara upprörd och arg, jag är rent ut sagt skit förbannad
och samtidigt rädd, vi står nu utanför Stadex en giftfabrik som fått den allra högsta skyddsklassen
på grund av sina innehav av propylenoxid, ett ämne som är brandfarligt, cancerframkallande, ett
ämne som kan orsaka explosioner och framkalla giftmoln, moln som kan spridas långt bort mellan
1-2 kilometer och inom en radie av 200 meter kan det direkt innebära en fara för mitt och ditt liv!
Flyttfestdeltagare, vänner. Till ansvariga politiker, ni som sagt att ni bryr er, till Stadex, till Malmö
Kommun, till Länsstyrelsen och andra myndigheter, vill jag säga, det är dags nu, det är dags att på
allvar ta ansvar för de boende och deras närmiljö. Det är dags att ompröva Stadex miljötillstånd! Se
till att giftet försvinner eller flytta hela fabriken, dit inga människor eller djur lever, eller finn en
lösning utan gift och går inte det stäng fabriken. Ni har inget annat val! Vi som står här, vi har fått
nog, vi vill se en förändring!
Informationen till Stadex grannar är under all kritik, de flesta känner inte till att de har en giftfabrik
till granne, de känner inte till att de lever i en riskzon, avsaknad av information är ett brott, ett brott
mot Sevesolagen. Lagen har sitt namn efter en kemikalieolycka i den italienska staden Seveso,
olyckan tog över 3000 djurs liv och över 400 hundra människor utvecklade en hud inflammation, en
långvarig inflammation i ansiktet med blåsor och ärrbildningar som följd.
Vi som samlats här idag vägrar att stillasittande vänta tills en olycka är framme vi kräver att
myndigheter tar sitt ansvar. Vi kräver att ni sätter våra liv vår hälsa i första rummet inte
giftindustrins verksamhet och dess vinstintresse. Vi vill inte ha ert gift kvar, här bor och lever vi, här
går våra ungar i skolan, många, många av oss varken vill eller för den delen kan heller inte flytta, så
nu får det vara nog, vi accepterar inte längre att giftet finns runt hörnet. Kort och gott bort med
giftet eller flytta fabriken. Vi ska inte behöva leva i oro och rädsla. Våra barn ska kunna gå till
skolan utan risken att grannhuset sprängs i luften!
Vänner. Vi kräver att berörda parter agerar inte bara sitter och vimsar och lägger över allt på någon
annans bord. Vi kräver att nu måste det ske något, vi vill ha en giftfri stad, vi vill ha en levande stad,
vi vill ha en trygg boendemiljö! Vill ha en levande närmiljö, en närmiljö med olika föreningar med
olika aktiviteter, med träffpunkter. En närmiljö som är trygg och full med liv!
Bort med giftet annars bort med Stadex, för vi flyttar inte!
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