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Till miljöminister
Isabella Lövin

Brådskande om EU: s åtgärder för luftkvalitet 2020
Vi skriver till dig med anledning av det kommande beslutet om luftkvalitet i
Europeiska unionens miljöråd 5 mars 2020.
Luftföroreningar är det främsta hotet mot hälsan på grund av miljön och leder
till 400 000 förtida dödsfall per år i EU. 1 Det är en av de främsta riskfaktorerna
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för stora kroniska sjukdomar, inklusive cancer, hjärt- och luftvägssjukdomar. 3
Nya studier visar också en koppling mellan luftföroreningar och fetma,
diabetes och neurologiska tillstånd. Särskilt utsatta grupper är barn, äldre eller
personer med kroniska sjukdomar, som exempelvis astma och svårare allergi.
Vi ingår som medlem i den europeiska paraplyorganisationen EFA (European
Federation of Allergy and Airways Diseases Patients´ Associations), för
personer med allergisjukdom. Tillsammans med våra europeiska systerorganisationer skriver vi till dig och dina europeiska kollegor för att uttrycka
vårt stöd för EU: s Green Deal-åtaganden om nollutsläpp och nollföroreningsambition. Vi vill särskilt lyfta fram EU-kommissionens löfte om att anpassa de
nuvarande luftkvalitetsnormerna till rekommendationen från Världshälsoorganisationen (WHO) - ett stort och efterlängtat steg framåt. 4 Det är nu
avgörande att gå vidare och föreslå en konkret och kort tidsplan för att
implementera WHO:s riktlinjer som EU-standarder för allas hälsa.
I rådets kommande beslut om luftkvalitet uppmanar vi dig därför att:
• Skyndsamt agera mot luftföroreningar till skydd för hälsan. De positiva
effekterna av the Green Deal måste implementeras i slutet av den nuvarande
EU-kommissionens mandatperiod.
• Gå från ord till handling genom att realisera EU: s Green Deal-ambition och
ta tydliga steg för ren luft år 2020, i syfte att anpassa EU: s luftstandarder till
WHO: s riktlinjer.
Astma- och Allergiförbundet ser fram emot att ha en dialog under beredningen
av rådets beslut om luftkvalitet och i ditt arbete för en bättre luft för alla.
Med vänliga hälsningar,

Maritha Sedvallson
ordförande, Astma- och Allergiförbundet
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Handläggare:
Marie-Louise Luther, intressepolitisk handläggare Astma- och Allergiförbundet,
tel. 08-506 28 211, e-post: marie-louise.luther@astmaoallergiforbundet.se
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